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Vnováno památce bratí,

kteí se nedokali svobody naší,

vykoupené jejich krví.





ÁST I,

j. erven 1914 v Chavillu. Husova oslava v alii.
Manifestace proti Rakousku. Do boje nebo na brambory ?

Veselíme se. Je nedle 28. ervna 1914. Pijeme a pi-
píjíme si na zdraví. Výlet, který uspoádal „Kroužek
tamburaš" do Chavillu. Naše eská jarost neostýchá se

zde v cizin pod .stinnými stromy Bretschneiderovy
zahrady.

Je krásné odpoledne, tu cvii sokolíci na hrad, tam
zase starší koulí v kuželky a uprosted „Kroužek tam-
buraš" vesele spouští svj repertoir. V tom vše utichá.

„Následník trnu rakouského zastelen", kdosi pináší
tuto zvst. „ert ho vzal! Celou habsburskou bandu
by mli postílet," sem tam mnozí pronášejí. Veselost
ponkud utichla. Hovoili jsme a petásali tuto zprávu.
Cítili jsme tíhu ovzduší. Tato zvst byla prvním zlo-

vstným bleskem na zachmuené obloze. Dáváme si

slovo ihned, všichni, sokoli i tamburaši, dojde-li k válce,

vstoupíme do francouzské armády.
Avšak zábava pokraovala a tanilo se pozd, pozd

do noci a teprve posledním vlakem vraceli jsme se do
Paíže.

Za nkolik dní vzpomínali jsme svého národního
muedníka Mistra Jana Husi. Poádali jsme Husovu
oslavu v Paíži. Veer byl posvátným. Cítili jsme všichni
velikost doby. eníci sami pod dojmem tím vyvolali
ped našima oima husitský zápas za nejvyšší ideály
lidské, vedený obtav pro est národa. Zdali mohli
jsme tušit, že za nedlouho se súastníme sami opt pro
est národa zápasu obdobného, vedeného na obranu
nejvyšších statk lidstva?

Vzrušená doba projevovala se horen ilým životem
eské kolonie paížské. Konaly se asté spolkové schze
a tu každý s radostí se dostavoval, by zvdl, jak celek
se rozhodne a jak se pipravovat na válku, která ím
dále tím rychleji se pibližovala. Sály byly obyejn
peplnny a o eníky nebyla nouze. Celá kolonie se
usnesla na manifestaci, jíž se mlo veejn projevit
smýšlení eské kolonie : 26. ervence 1914 dostaví se
eši k pomníku „Strasburg" na námstí Svornosti a
odtud potáhnou k rakouskému vyslanectví.

Z rána trochu pršelo, ale tato maliká nepohoda ne-
odstrašila naše lidi. Sešli se. U pomníku „Strasburgu"
zapli všichni svou národní hymnu Hej Slované a na



konec eskou Marseillaisu. V zástupech pak táhli do
Rue Varenne, kde na budov rak.-uher. vyslanectví vlál

derno-žlutý prapor. „Pry s Rakouskem" „á bas TAutriche-
Hongrie" ozývaly se výkiky ulicí. Šíbal, pedseda soc.

ism. Rovnosti paížské, vyskoil z naší ady, rakouský
prapor strhl, na kousky jej roztrhal a v bláto zdupal.
„Hej Slované, ješt naše slovanská e žije" jako hrom
zaburácela tato píse ulicí, až strážníci pivolaní mani-
festací se domnívali, že chceme na budovu útoit a po-
ali nás rozhánt. Druhý den se v tisku psalo o naší
slovanské manifestaci proti Habsburkm.

Válka vypovdna. V místnostech u p. Senná v ulici

Valois svolána byla 29. ervence schze celé Kolonie,
ve které mlo býti rozhodnuto, raáme-li nastoupiti

službu v adách vojenských anebo jíti na polní práce.

Hlasovalo se o této vci a resoluce následovn ujed-

nána : Všichni zbran schopní do boje, druzí slabší a
starší pomáhat Francii dle svých sil a jak humanita
vyžaduje.

ÁST II.

Francouzská mobilisace. Peníze na cestu do Rakouska.
Ceskg konsulát. Profesor Denis. Poslanec Garat. První

zprávy z ech. Cviení v Palais-Royal. Odvod.

Francouzské noviny oznamovaly velké množství cizinc,
kteí se rozhodli nastoupiti službu ve francouzské armád.
Nejen v Paíži, ale i na venkov tvoily se rzné spolky,

komitéty, které pihlašovaly muže své národnosti pro
válku. Obrázkové asopisy a noviny podávaly tenám
fotografie dobrovolník švýcarských, švédských, ital-

ských, ruských a k naší pýše a radosti také eských.
Jak jsme byli vzrušeni, když „Paížské dti", 46. aktivní

pluk, z kasáren Reuilly, s hudbou v ele opouštl své
ubikace a za velkých ovací, které mu celá Paíž pi-
pravila, odjíždl na frontu. Závidli jsme jim a pohnut
vzpomínali „Pražských dtí".

Po generální mobilisaci Germáni vtrhli do Elsaska,

na to následovalo znásilnní Belgie, potom ústup a první
pokus o vzchopení francouzských sil: bitva u Charleroi.

První konvoj ranných pijíždl do nemocnic. Žádny
z tchto muž nemohl podati, by jen všeobecn, údaje
z první doby útoné. Byli zranni pouze lehce pi ná-

stupu proti nepíteli, vtšina vbec Nmc nevidla.
Vyptával-li se jich nkdo, kde útok podstoupili a jak
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byli ranni, uspokojili zvdavé jen napodobením sycení
kulek a hukotu dlových stel. Vice z boj nevdli.
Rychlost, jakou se léili lehce ranní, je pekvapovala,
ale byli pesvdeni, že pro n jednou ranné je válka
skonena. Ped vánocemi bude Nmec rozdrcen a Ru-
sové, vítzové nad Pruskem východním, pokají na
Francouze v Berlín. Tak pedpokládali ranni a celá

veejnost. Místo toho Hunové postupovali stále blíž a
blíž k Paíži.

Tonda erný pinesl zprávu, že na rakouském v>'-

slanectví vyplácejí na cestu do Rakouska. Jelikož bu-
dova byla zavena, Ameriané se nabídli, že sami budou
vypláceti podpory ženám, starým a nezamstnaným pí-
slušníkm rakouského státu. Mnoho hoch, a už byli

z toho i onoho spolku, žádali o cestovné : „Pojedeme
dom, peníze už nemáme, práce není, jíst se musí . ,

."

Sára nevím, co vše napovídali malému, hrbatému úed-
níkovi, jenž tu zbyl z rakouského vyslanectví v Paíži.
Vj^plácel bankovku po bankovce, ruce se mu tásly,
jakoby si byl vdom, že penz nebude použito k návratu
a že pomáhá tak zasazovat Rakousku poslední ránu.

Jaká byla radost tchto „Rakušan" z podaeného
uskoku. „A te si na nás hezky dlouho pokají, nežli

nás uvidí."

Práv v týž as zaala se již konsulární práce pod
ízením Hofmana-Krátkého. Hlavní stedisko bylo v Rue
Buffard . 9. Byl to malý dvorek, kde pracoval obuvnilí
Zahrádka. Rozestavené bedny po dvorku sloužily za
stoly a každodenn se tam scházelo na sta a sta ech
pro rzné informace.

Jedna j; prvních a nejdležitjších otázek byla roz-
luštna. ešti dobrovolníci jsou pipraveni nastoupiti
ihned službu, ekají pouze na instrukce francouzské
vlády.

Ve stedu 5. srpna t. r. byly místnosti u Senná pe-
plnny. „Dnes budeme slyšeti našeho ochránce," každý
si povídá. Pedseda pan Krátký za ticha zahajuje schzi
a vítá našeho neúnavného pracovníka pro eský národ,
profesora Denise. Ohromný potlesk zaburácel celým sálem.
Na programu byla naše práce propaganí a tu sám profesor
Denis vysvtluje nám rozliné otázky a informuje nás
o dalším postupu naší práce v zahranií.

Mezi tím pedseda oznamuje : P. Garat, poslanec a sta-

rosta msta Bayonne, peje si zavítati do našeho stedu.
Po uvítání podává pan Garat krátké vysvtlení: „Jdu
kolem této budovy, ze které slyším boulivé aklamace.
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Vstoupím a naslouchám ei profesora Denise, kterého
též osobn znám. Dívám se na oznámení a tu : Comité
Tchque-Volontaires Tchques. Zvdavost moje mne
hnala, abych vám pedložil svoji visitku. Jsem velmi
šasten, že jsem úasten vašeho hnutí pro svobodu.
Myslím, že vám mohu býti nápomocen a to v dob nej-

kratší. eskou otázku nejen znám, ale i vaši krásnou
vlast jsem poznal." Odmnou dostalo se panu Garatovi
hojného potlesku. Tím jsme zase získali velikého pítele,
který nejen ve snmovn nám byl nápomocen, ale
i v mst Bayonne, kam pozdji byla pidlena naše
výprava dobrovolnická.

10. srpna etli jsme první zprávy ve francouzském
tisku o našich pedácích ve staré vlasti, a že vdcové
národního hnutí jsou zatýkáni a zavíráni. Touto zprávou
byl každý dojat, ženy plakaly, muži a mladíci psti sví-

rali a pomstu písahali spuchelému Rakousku. ekáme
pouze na okamžik, kdy budeme moci obtovati životy
za naše aspirace národní a za naši svobodu.

Dobrovolníci, pihlášení v eské kolonii a uznaní od
nkolika léka za schopné služby v poli, scházeli se
v zahrad Palais Royal, kde již uili se^ francouzskému
cviení a zacházení se zbraní. Krajan apek nebo inž.

Dostál ochotn ídili cviení a vysvtlovali. Jedinou
starou pušku, kterou jsme nabíjeli devnými patronami,
a druh druhu jsme pjovali ke cviení, pinesli ze
„Sokola". Po cviení kráeli jsme vesele seazeni ve
tystupech paížskými ulicemi pod sokolským praporem.

20. srpna 1914 byla otázka cizineckých dobrovolník
rozhodnuta. Byli pijati do francouzského vojska po dobu
války. Bylo vidt spokojené tváe u všech cizinc a ze-

jména u ech. 20. srpna ml se dostaviti každý len
eské kolonie do místnosti spolkové, aby tam slíbil a
podepsal svoje rozhodnutí, že pjde do boje nebo na
jinou práci. Každý z nás ml touž myšlenku jako každý
Francouz, že totiž, nežli nastanou vánoce, budeme roz-

hodn u svých zpt, ne-li v osvobozené vlasti.

Odvod ustanoven na 22. srpen. Toužebn oekávaný
den nás všech dobrovolník, kdy nám bylo možno zv-
dti od vojenského lékae, budeme-li pijati do armády.

Sraz všech ech byl v zahrad Palais Royal, odkud
pod sokolským praporem ve tystupech v 8 hodin ráno
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vytáhli jsme smrem k námstí Concorde. Tam u po-

mníku „Strasburg" celý sbor zapl národní hymnu a Hej
Slované. Potom ubírali jsme se smrem k Invalidovn.

Za zpvu prošli jsme obrovským námstím esplanady
Invalidovny, kde už tisíce cizinc oekávali také svoji

chvíli k nástupu k lékaské prohlídce. Jediné pouze
pání lplo na našich rtech: Vojákem být a pomstít se

na nepíteli.
Rzné dotazníky nám byly podávány. Nastal zajímavý

pohled na eské hochy : na nádvoí Invalidovny, po zemi,
kolem zdi, na starých kanónech vydobytých za Napo-
leona a jeho pedchdc, eští dobrovolníci upisovali

svoje dobrovolné sliby: Angažmá po dobu války do fran-

couzské armády.
Jak každý byl šastným, veselým, když vycházel z bu-

dovy s veselou tváí a s úsmvem na rtech : „Jsem od-

veden." Ale našlo se nkolik slabších hoch, kteí se

obávali, že zstanou doma. To byla pro n velká bolest.

Ale i zde dovedli si naši hoši pomoci. Silní a odvedení
se nabídli, že pjdou s radostí za tyto slabší bratry, jen

aby nikdo nezstal vzadu. Vidl jsem též jednoho hocha,
kterak prosil lékae, by jej odvedl, že jeho všichni pá-
telé jsou vojáky a že jen on sám by musel zstati v Pa-
íži. Akoliv byl slab, krátkozraký a mladý, léka jej

pijal.

Splnn náš veliký ideál a skutkem potvrzeno naše
pesvdení. Ovneni kvítím dobrovolníci odcházeli
zpt v potu 300 z Invalidovny za jásotu, radosti a zpvu
ulicemi paížskými. Nazítí se ml každý odvedenec
dostaviti na nádraží Ivry, odkud byl odjezd uren do
Bayonne o pl druhé hodin odpolední.

Jaká to byla krása dívati se na tyto hochy, kteí
tak dlouho ekali na tento okamžik a opouštli ženy,
dti, milenky, vše, všecko, jen aby se oddali hlasu svého
svdomí a šli tam, kam je posílala eská výchova a vše-
obecná humanita.

ÁST m.

Odjezd eských dobrovolník z Paíže. Píjezd
do posádky bayonneské.

Bylo nedlní ráno, sama píroda nám pála, slunéko
se na nás usmívalo, jako by chtlo íci : „Jdte, já budu
bdíti stále nad vámi." Snad žádný z hoch, kteí mli
toho dne odejeti (23. srpna 1914/ do Bayonne nespal
a vím podle sebe, jak myšlenky šílen pracovaly. So-
tvaža první paprsky na obloze se ukázaly a zásvit slu-
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není do pokojíka se vloudil, byly vci moje již pi-
praveny a poslední list jsem dopisoval mamince a svým
milým do vlasti.

„Dnes nastupuji vojenskou službu pro svoji vlast,

dnes teprve možno vyznati svoje pesvdeni, kdy všichni
jednomysln jdeme za svým cílem. Jako lóletý mladík
jsem podepsal památnou onu listinu, angažmá pro dobu
války, a vstoupil do francouzského vojska."

Hodina odchodu se blížila. Posledn jsem ješt po-
hledl na svj pokojíek a již se ubírám k Palais Royal,
kde sraz náš byl ustanoven na 9. hodinu ranní. V pro-
storné zahrad již naši hoši rozmlouvali se svými zná-
mými, toho doprovázela žena, onoho milenka se držela,

jinde celé skupiny živ debatovaly o dnešním odjezde.
Poslední otázka znla na rtech: „Kdy se vrátíš?" Bo-
lestné bylo louení s páteli a bolestnjší ješt byl po-
zdrav tm vzdáleným ve vlasti, otci, matce, žen, se-

strám, bratrm. Tito jist netušili, že jejich nejbližší

opouští vše a spchá, by hájil jejich jméno, aby jim
touženou svobodu navrátil, aby je ze jha rakouského
vysvobodil.

Veselý byl náš pochod ulicemi, boulevardy paížskými.
Dlouhý náš prvod postupoval za zpvu písní stále ku
pedu."^ Sokolský prapor hrd vlál nad našimi hlavami,
jakoby otec se díval na své syny a jim zmužilosti do-

dával. Všichni byli kvítím zahrnuti a Francouzové se

neudrželi, by neprovolávali „Slávu Sokolm a slávu
echm."

Poslední minuta na nádraží Ivry byla tém neko-
nenou. Za zpvu naší národní hymny obnažili jsme
hlavy a est vzdali našemu praporu. Nekonené: „Na
zdar" hímalo nádražní budovou. V pl druhé odpoledne
opouštli jsme Paíž; nkteí zase s nadjí na brzký
návrat; mnozí netušili, že se nevrátí již nikdy. Nezapo-
menutelné obrazy míhaly se ped naším zrakem zaka-

leným. Jen šáteky vlály v rukou našich drahých, jež

jsme nyní opouštli, a sotva slyšitelné „Na zdar" dolehlo

k našemu sluchu. Vlak byl již dávno ze stanice, když
jsme se vzpamatovali ze svých myšlenek. Skutenost
dosvdoval nám jenom fakt, že jsme byli v dobytích
vagónech po 40 až 50 mužích.

Z dohledu jsme nyní úpln ztratili naši kolonii, která

naposledy vidla mnohé svoje vrné syny.
Na rzných zastávkách, kudy náš vlak jel, francouzské

ženy pispchaly k našim vozm, vnily nás kvítím.

U mnohých zeli jsme oi zarosené, jiná zase s hrdostí

nás objímala a nám stiskem ruky projevovala upímnost
a radost. Jakmile stroj se zaal pohybovati, opouštly
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nás za provoLání „Au revoir" (na shledanou) a „Vivent
les Volontaires Tchques-Slaves". Zpv náš vmísÚ se do
hukotu stroje. Mnozí byli tím louením velice dojati,

sám jsem ve svých asách cítil vlhkost a kradmo jsem
si setel slzu, man se mi vysmekší zpod víek. Mnozí
byli celou noc pohíženi v myšlenky a vzpomínaU na
domov. V srdci se mi ozývalo: „Zmužilost. Jsi Cech
a Sokol, dnes je doba, kdy jest teba konati svoji po-
vinnost!" Nikdo nemyslil na spánek, nebo sny o bu-
doucnosti víily našimi hlavami.

Z jiných voz doléhal k nám bujarý zpv našich za-

milovaných písní sokolských. V Bordeaux zpv celé naší

výpravy chvl nádražní budovou. Na dotazy pispchav-
šího obecenstva znlo skromn: „Volontaires Tchques".
Radostn a upímn nám tisldi ruce s provoláním slávy.

Vozy naše ozdobené prapory spojenc za nekonených
pozdrav obecenstva a veselého zpvu našeho opouštly
Bordeaux.

Týž den, v pondlí 24. srpna o 7. hodin veerní
pibyli jsme do Bayonnu. Ovace, kterými nás pivítaly
bayonnské dámy a dítky, uinily na nás nezapomenutelný
dojem. Sotva ve sražených tystupech opustili jsme
nádraží, znlo nám vstíc nekonené „Vivent les Volon-
taires Tchques" a naše „Vive TArmée" nebo „Vive la

France" sotva slyšiteln znlo v odvet
Již za šera došli jsme obrovské zahrady a pod hustými

korunami košatých strom zpozorovali jsme šedé polní
stany, které byly pipraveny k našemu ubytování. Únava
a nevyspalost donutUy nás záhy, že jsme se ihned od-
dali spánku. Nebylo slámy, pikrývek, avšak nieho
nedbajíce se spokojenou myslí usnuli jsme poprvé pod
širým nebem. Vojenský život pro nás zaal.

ÁST IV.

Naše první kasárny. Vojenská kuchyn. Legioná Filip.

Pedstavováni v táboe.

Druhého jitra mohli jsme se rozhlédnouti po okolí, ve
kterém jsme se ocitli. Za nedostavenou velikou budovou
rozsáhlá zahrada se zelenajícím se dosud trávníkem.
V ní vypínaly se blošedé stany, úpln obyejné, polní
vojenské stany na rychlo postavené a xu-ené pro velký
nával vojska. Naše první kasárny. V každém stanu bylo
rozdleno po 16 mužích. Nedaleko stojí starý seminá,
za hlavní sUnicí, schována v hustém stromoadí, vypíná
se vojenská nemocnice. Odtud malou kamenitou polní
cestou docházíme k svému obydlí a pi vchodu u polo-
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rozbitých zdí spatíme velké kouem zaazené kotly, kde
hospodaí vojenští kuchai. Nejlépe ze všeho chutná nám
erná káva, na kterou cizinetí legionái mají specialitu
a snad i patent. (Po uvaení vezme kucha ohoelé po-
leno a zamíchá jím kávu v kotli. Zvyk to starých le-

gioná.) Blízko stanu, pod stromy a na velikých balva-
nech, stojí hlouky voják, cizineckých to dobrovolník,
dosud v civilním obleku. Živ debatují. Jsou to naši
hoši, kteí pijeli vera veer z Paíže.^V téže zahrad
jsou synové i jinýj3h národností. Vidíme Španly, Poláky,
Luxemburany, Švýcary, Italy a jiné a jiné, kteí pišli
sem, by též pisp i v boji za právo a humanitu. Stojí

zde klidn a spolein rozmlouvají, jiní bud vycházejí
do msta nebo jdou za msto kochat se krásami pyre-
nejských hor.

ekli bychom spíše, že celý tento obraz pipomíná
nám východ z továrny, odkud tisíce dlník vycházejí
a kam se zase vracejí. Vojenského obleku nespatíme,
pouze sta a sta rzných civilních oblek, které vlní se
peste jako na paížských boulevardech. Ale v jakém
stavu jsou tito lidé. Muži, mladíci a i starci (byli tu
i dobrovolníci starší 50 let), kteí zde už nkolik dní
žijí, oekávali, že budou obleeni hned po píjezdu ve
vojenské uniformy. Všichni dosud chodí ve svém cha-
trném obleku, který ssebou pinesli a který se už
skoro rozpadává. Tak, jak na rychlo opustili svj do-
mov, pinesli ssebou jen nejnutnjší poteby. Snad
poítali také na brzký návrat. Nikdo nebral nejlepší

oblek, naopak, zanechali jej ve skíni na pospas molm
a prachu.

A dnes ? Po rzných pracích nebo po polním cviení
látka poala na všech stranách povolovati. Zde dobro-
volník spravuje roztržené kalhoty a jiný používá spína-
cích špendlík na správu odtržených rukáv, tam drátují

knoflíky, by brzo neuletly, u jiných vidíme holé lokty
a kolena, onen chodí ve špinavém triku nebo erné
košili. Obuv je u mnohých opotebena tak, že prsty
vynívají z bo^ podpatky z ásti ochozené nebo dokonce
svrchní kže rozpárána. Jiní si už koupili opánky, které
si jen na boso natáhli, neb nemají ponožek na pevlék-
nutí. Tomu opt chybí stecha slamného klobouku,
jinému vlasy ouhají, neb nemá vrch klobouku.

Vedle této bídy pozorujeme zde též salonní obleky,
erstv oholené tváe a lesknoucí se obuv na mnohých
osobách a v dost velké míe. Vidíme mladíka v nejno-
vjším moderním obleku, který, vychází-li z tohoto
chaosu, navléká rukavice a k oku pikládá monokl.
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Pi obd nebo za veee celý tábor se hemží jako
mraveništ. Na trávníku pod stromy na kamenech e-
kají hlouky lidí s talíky v rukou ; kolem zdí na dosah
ruky prodavai pitlaili vozíky, na kterých mají nalo-
ženo rzné zboží a zákusky. Každý oddíl jí spolen
i jedné mísy a na svém míst. Jaký pitoreskní tábor!
Zde vidíme Poláky, ani ustavin štbetají, opodál Bel-

giany a Vlámy, tam opt eky, vytáhlé to muže vlas
vtrem rozcuchaných, nápadné vyšívanými vestami s er-
venou epikou a obuví opletenou rznými barevnými
stuhami. V širokých kalhotech s erveným pasem, opá-
lení sluncem povalují se Italové a Španlové. Plavovlasi
Nizozemci se dívají s oblieji úpln klidnými na tento
ruch. Nkolik Arménc a Srb, Bulhar a Rumun vy-
skytuje se rovnž v malém potu. Konen na trávníku
vesele laškujíc leží skupina Cech kolem mísy polévky.
Uprosted každé této malé skupiny jest voják Afrian
z cizinecké legie, který už má za sebou nkolik rok
služby vojenské, tento vojín jest poven rozdlováním
jídla a vína. „Bleu" neboli modráci, nov to píchozí
dobrovolníci, s radostí mu vnují „pinard", šálek to

obyejného erveného vína alžírského, takže na konec
legioná Afrian jiskí pouze zrakem jako orel po lovu.
Jeden z takových originál jest Filip. Ml eské hochy
na starosti a íkal : „Už by bylo na ase obléci všechnu
tuto chasu, aby mli aspo trochu ráz vojenský". Ve
skutenosti nebyl Filip zlý. Byl v hodnosti svobodníkem.
Pišel odkudsi z Afriky, kde už sloužil asi 12 rok,
a súastnil se nkolika velikých výprav proti vzbouen-
cm v Maroku. V 16ti leteQh se angažoval. Z mládí se
zaal uiti hodináem ve Svýcarech, odkud pocházel,
avšak po njaké nehod v rodin opustil Švýcary a tu
podepsal na pt let službu, která se potom prodlužovala
v cizinecké legii. Silný, vysoký muž, s tváemi opálenými
do ruda, kolem pasu široký modrý pas, chloubu to

legioná. Krk pomrn vysoký, vous malý, kaštanový,
zrak istý a hlas silný, energický.

Jednoho odpoledne po obd pozorovali jsme zají-

mavou scénu ve svém táboe. Štíhlý mladík piblížil se
k naší eské skupin bez klobouku a istou franinou
poíná se omlouvati: „Dovolte, pánové, byl by nkdo
z vás tak laskav a pjil mi na okamžik klobouk. Kdosi
mi vzal mj, který jsem si ped chvílí nechal ve stanu,
uznávám, že zde není žádného respektu pro mé a tvé.

Zajdu ihned ke klobouníkovi a co nevidt vám vrátím
vál klobouk." »Ale s radostí," odpovídá Jeník Hofman



a podává svj klobouk neznámému. „Vy mne zacka-
ujete. Dovolte, abych se vám pedstavil: Martinov R.
Znám dobe Cechy a jsou mezi nimi i moji pátelé, se
kterými jsem studoval v Paíži." Poklonil se a rychle
odešel.

Filip, který již delší dobu pozoroval mladíka, vypukl
v hlasitý smích. Nebyl zvyklý na takové spoleenské
jednání, trochu pehnané. „Ten má ránu," dodal pouze
a pipil si z nov nalitého vína.

Martinov se brzy navrátil a pak jsme se od nho
dovdli, že je synovcem velkého ruského bankée
v Petrohrad. Studoval v Paíži na universit. Po ve-
ei pišel Martinov opt mezi nás a poal vyprávti:
„Mám dovolení spáti ve mst, ale nic netrvá vn.
Už vidím, že budu musiti spát brzy s druhými pospolu
na slám, a vstávat, aniž se ráno vykoupám. Všechno
mi to jest odporné. Naštstí jsem seznal alespo Vás..."
Tu však trubai oznamovali hodinu spánku, svtla shasla
a noní retrait zapoal. Rozlouili jsme se s vyhýka-
ným Rusem se slibem, že se opt sejdeme.

ÁST V.

Pro zbran do arsenálu. Cviení. Spolené nedlní
vycházky do Biarrítze.

28. srpna došli jsme si pro zbran do arsenálu. Ale
jaké bylo naše pekvapení, když místo nových pušek
odevzdali nám staré, se širokými bodáky, pušky ješt
z let sedmdesátých. Dstojníci nás konejšili, že tyto

zbran jsou pouze na cviení a jakmile pjdeme na
frontu, že dostaneme vše nové.

Cviení konali jsme za mstem na velikém cviišti,

ohrazeném se dvou stran lesíkem a s tetí široká silnice

ohrazovala prostorné vojenské cviišt. Od asného rána
nezastavovali jsme se ve vojenském výcviku, který nám
staí vojáci z Afriky dkladn vštpovali.

Zajímavý obrázek bylo pohlédnouti na takové cviení
s malého návrší pod lesíkem. ady civilist v pestrých
oblecích míhaly se na zelenavém koberci. Jako kvt
máku tu a tam se objevila ervená epika, kterou vždy
ecký neb arménský voják s takovou hrdostí na hlavu
kladl. Byla to harmonie všech možných barev, které se
vlnily na pestrém koberci.

Za nedlních volných chvil, kdy dopán nám by
odpoinek, chodili jsme obyejn k moskému pobeží
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Xaše zamilovaué místeko bylo Biarritz. Msto samo
svou nádherou nás vábilo a lákalo, abychom se kochali

pírodní krásou, pohledem na hornaté pobeží, na krásné
vily a paláce, které se vypínají na behu moském a
dodávají lesku známé svtové pláži.

Za jednoho takového krásného odpoledne (30. srpna),

kdy slunko nemilosrdn pražilo, vyšli jsme prvodem
skoro všichni z posádky. V ele kráel náš sympatický
poruík a ochránce eských dobrovolník, p. Chapoulot.
Sám si slab notoval do kroku, i když jsme mstem ve
vzorném poádku procházeli. Za zpvu národních písní

došel náš prvod velké pláže a tu se rozestoupil v polo-
kruh. Sokolové odložili kabáty a nastupovali v ad
ku prostným, které ídil náelník Pultr. Každý výkon
byl odmnn od zvdavého obecenstva boulivým po-
tleskem. Na konec celý prvod zaal hráti rzné hry.
Po cviení skoro každý skoil s radostí do vlnivého
moe anebo se šel poohlédnouti po mst a obdivovati
se rozkošné vyhlídce na oceán.

Kolem našeho poruíka seskupilo se mnoho lidí, kteí
ho otázkami zasypávali a vyptávali se, jaký nái'od to

sem pišel. Ml mnoho práce a "mnoho vysvtlování
každému o naší eské otázce. Již zde se poala první
propaganda v jihozápadní Francii, kde nejlepší tída
spoleenská se scházela. Byli jím dobe poueni o es-
kých dobrovolnících, kteí odhodláni jsou obtovat nejen
život pro svj ideál, pro svou vlast, ale i pro Francii,

nám tak milou. „Ce sont des braves" znla odpov a
již u každého hocha je hlouek vyptávajících se lidí,

tváe se jim nyní již úpln vyjasnily a milerádi nava-
zovali e o naší situaci dnešní i budoucí.

Jak jsme se dostavili, tak i opouštíme milé msteko.
Mstem burácí ozvna našich písní, okna se otvírají,

dámy mávají šátekj'^ a tleskají rukama. Kvtiny dopa-
dají na celý prvod. Ped radnicí, která se \y^píná upro-
sted msta, zaznlo: „Stj!" Netrvalo dlouho a zpváci
seskupení okolo uitele Zajíce, zaínají zpívati eskou
„MarseíUaisu" a „Kde domov mj". Rzné písn potom
následovaly. Ulice jest skoro peplnna. Po každé písni
hojné ovace a volání: „Vivent les Tchques" zní do ne-
konena. Sám starosta pichvátal podkovati za naše
projevy k francouzskému národu.

Slunce ztrácí se již za moem a rud barví vlny
oceánu, nastává píjemný veer u pobeží. Návštvnici
moe dlouho do noci procházejí se po pobeží, hovoí
o eském národ, vypravují si o Sokolech a i o eských
dobrovolnících. Seznali nejen naši mravní výchovu a
morální vzdlání, ale též poznali naše ideje, pro které



jsme opustili všechno, co nám bylo nejdraZSí, jen aby-
chom dospli cíle, nehledíce na žádné obti, které snad
pozdji pineseme na oltá vlasti.

ÁST VI.

eská setnlna „Na zdar". Kapitán Salle. Nové obleky
a nové zbran, V seminái. Bayonneské okolí.

Vojenská mše.

Brzy se dostavili dstojníci a poaly se tvoiti setniny.
Starší, prošedivlý dstojník menší postavy, ale jiskr-

ných oí, pidlen byl k nám. Kapitán Salle. Netrvalo
dlouho a celá posádka vyšla jednoho dopoledne, aby
na velkém cviišti rozdlena byla na setniny. Prapor náš
nazván „C", totiž tetím v pluku cizinecké legie. Velite-

lem byl praporník Noiret. Nový náš kapitán rozdlil
naši setninu dle velikosti, nejmenší byli v první a druhé
et, velikáni byli ve tetí a tvrté et.

Za námi Poláci chtli rovnž utvoiti setninu, ale

marn, nedostávalo se jich, musili pibrati ješt Belgi-

any. Švýcaji a luxemburští hoši utvoili další setninu
a konen Španlové, Italové a jiní byli poslední.

Cech bylo na ti sta a proto nás byla hezká hrstka
v naší setnin. Také komandant Noiret udlal nás první
etou v celém praporu. Všude nás oslovovali „La com-
pagnie Na zdar." Znaleckým okem nás pozoroval vždy
náš kapitán za cviení. Vdl dobe, že mezi námi je

dosti starých vysloužilých vojín a mimo to hojn cvi-

enou sokolských a tím že mže míti pl práce ušeteno.
*

Vojenské obleky došly do naši posádky a záhy na
to všichni procházeli se s hrdosti v nové francouzské
uniform. Barevný stejnokroj skládal se dosud z ervené
epice, modré krátké vesty a širokých ervených kalhot.

Tmavomodrý pláš se dvma adami knoflík byl ze

všeho nejlepší, až na kapsy, které byly úpln vzadu,
takže kolikrát vlastní rukou nám bylo obtížno dostati

se pro hledanou vc. Obleeni nov odebrali jsme se

do arsenálu pro výmnu pušek, našich starých za nové,
moderní. Pektili jsme je na „Mademoiselle Lebel".
Vvnálezce této pušky se jmenoval Lebel a proto jméno
zstalo.

Po denni práci nastával nám od 5, hod. odpoledni
odpoinek, který se prodloužil až do 9. hod. veerní.
Obyejn jsme navštvovali msto, které bylo dosti za-

jímavé. Chodili jsme do divadla anebo sehnali jsme
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sami hudební nástroje a v kavárn si pak hráli eami
své národní písn, které hoši zpvem doprovázeli, a tím
zpsobem získali jsme zase mnoho pátel.

*

Nastaly již chladnjší veery a noci skoro podzim-
kové. Nkteí hoši poali kašlati a tu teprve lékai zpo-
zorovali, že stany nelze déle obývati, a že je nutno se
poohlédnouti po nových ubikacích. Po dosti dlouhém
hledání podailo se konen dstojníkm nalézti starý

dm, ve kterém s poátku byl umístn 49. reservní pluk.
Všude byl velký nepoádek, samá neistota v každém
kout. Práce nás oekávala pedem, než jsme mohli
pesthovati svoje vci do tohoto semináe.

Do malých svtniek ubytovali jsme se po dvou, po
tyech až po šesti. Okna, která byla skoro všude vytlu-
ena, zalepili jsme si papírem, dvée, které jsme našli v celé
budov jen výjimkou, museli jsme nahraditi pytlovinou.

Za tmavých veer pi svíce hovoili jsme o svých
pátelích zanechaných v Paíži a o novinkách z domova,
ítali jsme zprávy o eských vdcích, jejich utrpení
a uvznní.

Akoliv po celotýdenním cviení byli jsme znaveni,
pece v prázdných chvílích jsme opouštli ubikace a vy-
cházeli jsme milerádi na procházku do vkolí hornaté
krajiny pyrenejské. Vesele jsme bhali po tch kopcích,
kde obdivovali jsme se kráse krajinné a pohledem ko-
chali se smrem k španlským hranicím. Fíkovník bylo
všude dosti, jejich plody jsme se obas také oberstvili
a kišálovou vodou z horské studánky žíze hasili.

Obyejn již za šera jsme se vraceli dom, odkud
zvuk horný nám pipomínal, že hodina odpoinku nastala.

*

Nedlní dopoledne konala se vždy vojenská polní
mše za padlé hrdiny. Na prostorné zahrad vojenský
auraonier u stolku sloužil mší. Naši hoši byli požádáni
poruíkem Chapoulot, by zazpívali nkolik písní a tak
po celou dobu ozývaly se o mši naše písn.

ÁST VII.

Praporek bayonneských dam eským dobrovolníkm.e
poslance a starosty p. Garata. Br. Bezdlek

praporeník eské setníny.

Zaátkem íjna konali jsme již vojenské cviky úpln
k spokojenosti našich dstojník. Stalo se nejedlou,
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že prapor nastoupil k rzným polním manévrm po<
dozorem našeho komandanta Noireta.

Mezi tím, co bayonneské dámy pipravovaly naši set
nin praporek, nacviovali jsme k slavnosti sborové písn
Jedna z nejradostnjších zpráv, která v tu dobu ná!

došla, byla, že poruici Dostál V. a Audritzký R. se do
stali k našemu pluku. Všichni oekávali jsnie dychtiví
slavnostní den odevzdání praporku.

V den slavnostní 12. íjna 1914 z rána vyšli jsm<
ješt na ranní cviení. V seminái nikdo se nezastavil
Obd zmizel s rychlosti nevídanou a každý pospíchal, by cc

nejlépe byl oištn a upraven pro odpolední ceremonii
Ve dv hodiny odpoledne naše setnina vyrazila ze semi

náe v plné válené výzbroji : ada za adou sledují hlavy
vzhru, vesele si notujeme : „Bude vláti nade sborem '

Na cviišti ostatní setniny stály již seazeny. Bylj
pouze ve cviícím úboru. Nastává pehlídka naším set
níkem. Byl asi spokojen, neb jeho zrak záil spokojení
a nám vyslovil také pochvalu. Zárove poruík Chapoulo
byl šastným, že má pod dozorem takové vojsko, m
které se mže všude spolehnouti.

Ke tetí hodin bylo již celé cviišt zaplaveno obe
censtvem, takže vojáci byli nuceni utvoiti kordon, abj
udrželi poádek. Trubai troubí „pozor" a na koni pi-
jíždí náš plukovník Toquenne se svým poboníkem
a koná pehlídku celého praporu. Vidíme též, jak plu-

kovník Toquenne blahopeje našemu setníkovi za vzorní
vycviené mužstvo.

Deputace pijíždí v automobilech po hlavní cest
Poslanec a starosta msta, pan Garat, pichází s praporem
v ruce, kolem nho delegace bayonneských dam, zastu-
pitelstvo msta a zástupci eské kolonie' ve Francii pp,
H. Krátký a Svoboda.

Zaznl krátce povel „k poct zbra" a nastává ticho.
Poslanec Garat jde do stedu a mluví:

„eští dobrovolníci!

Svobodn jste pišli, abyste sloužili naší drahé Francii.
Vy, kteí cítíte co nejvíc útisk Nmc, picházíte, abyste
sloužili Demokracii a Humanit!

Jste synové národa, kterému dala reformace veliké
muže a ti Vám dali slavné djiny. Jste nyní ukáznni,
jednejte tak, jak jednali Vaši slavní pedkové!

Píští Svoboda a Mír budou i Vašimi, a proto volám
Vaši budoucnosti srdené „Na zdar"!"

Hromové „Na zdar!" zaburácelo v odpov a obecen-
stvo se nezdrželo potlesku a volání : „Vivent les Tchques

!

Vive la libe Bohéme!"
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Nato pedává p. Garat praporek kapitánovi a my
nnižit neslibujeme, ale písaháme:

„Ve jménu volnosti, rovnosti a bratrství a v d-
ve v Republiku slibujeme, že budeme bojovati pro
práva Republiky a lidskosti až do posledního muže
a do poslední krpje ki*ve!"

: Hrobové ticho nastalo na nkolik okamžik
i ale jako vlna, kterou nelze zadržeti, razí si cestu z našich
I hrudi národní hymna „Kde domov mj". Sta a sta hrdel
^ jako nikdy jindy zpívá tuto píse a jen ozvna zalátá
; od lesíka a ztrácí se ve vzduchových vrstvách a my se
. domníváme, že vánek zanese ozvnu k nám do naší
: vlasti, k našim milým a drahým a že budou se tam
? radovati z eských syn. Takové myšlenky probíhaly

našimi hlavami.
Po zpvu zase ovace a potlesk. Tamboi a hornisté

spustili nyní „Aux drapeaux" (praporm) a celá po-
sádka vzdává cest.

Sta a sta bodák trí co svdci, jakoby íci chtly:
ano, neopustíme naši barvu, náš prapor nikdy, nikdy.

Po odevzdání praporku kapitán pichází k br. Bez-
díkovi a pravil: „Ty budeš prapor nositi. Mám v tebe
dvru, chra ho!"

Za ohromných ovací nastupujeme zpátení cestu;
vpedu trubai, kapitán, uprosted setniny darovaný
praporek. Na daný povel celá massa kráí vped za
zpvu: „Jdou sokolské šiky, jdou, prapor jim vlá nad
hlavou "

Celou cestou až k našemu obydlí odevšad samé
ovace bayonneských obyvatel. Na dvoe v seminái sám
plukovník Toquenne velice dojat dnešní ceremonií, dodal

:

„Prapor jste pijali a dnes hrd písahali. Co vás oe-
kává, víte dobe, — nerozbalujte prapor díve, dokud
nenastoupíte pochod proti Nmci".

Veer zakonen slavnostní veeí, pi emž sám ka-
pitán nám zaplatil o šálek vína více.

ÁST Vlil.

Náš „kádr Legie". Vysthovalci. estná sklenka šam-
paského. e starého vojáka o válce. Odjezd

z Bayonne do pole.

Vojenský výcvik byl skoro skonen a dstojníci i pod-
dstojníci picházeli z Maroka, by doplnili prázdná místa
v našem praporu. Kádr náš byl náležit vycvien, jen
nastoupiti v boj. I noní pochody a rzné útoky jsme
za noci provádli.
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Kišly chvíle, kdy odevzdávali jsme civilní šatstvo,

spíše eeno, pozstatky civilního života. Nové pehlídky
byly na denním poádku a sám vrchní jenerál jižního

kraje dostavil se, by podal co nejdíve svj rapport
o našem výcviku a schopnosti ministerstvu války.

*

Že Nmec postupoval, pozorovali jsme z hojného pí-
livu vysthovalou z Belgie a ze severní Francie. Pi
jednom takovém píjezdu byl i nov jmenovaný sergent
Filip, aby uslyšel od uprchlík nové zprávy. Procesí
uprchlík bylo velmi smutné a každý z nás byl dojat.

Sergent Filip nemže se zdržeti rozechvní a mluví
k nám: „Voilá, co na nás eká a co musíme pomstíti;

jest vru pro být hrdým proliti krev za jejich utrpení
a ob. Pozdravme je, všechny, moje dti (nebo nás
nazýval mes enfants). Kdyby nebylo jiného dvodu
k pomst, než tento obrázek, nám musí dostaiti." Náhle
se starý voják zamlel a po chvíli pokraoval: „Zdali

pak bohái vším oplývající vzpomenou si nyní na tyto

ubohé vysthovalce, kteí dnes veer ulehnou na stu-

denou dlažbu kostelní a nebudou míti ím se zahát "

Ale nový obrázek v proudu uprchlík zmní proud my-
šlenek. Náš sergent se zadívá na mladíka s velkými
brýlemi, an vlee dva velké kufry. Filip vypukl v srdený
smích a dodal ve vojenském žargonu: „Ten má ránu".

Pišel rozkaz k odchodu. Kam asi budou nás diri-

govati? Snad ke Craonu, kde, jak jsme se z posledních
zpráv dovdli, prapor Cizinecké Legie útoil. Týž veer
ped odchodem dolétlo odkudsi, že pojedeme pes Noisy
le Sec! Bude tedy možno uvidti drahou Paíž, msto
svtla a jasu. Perspektiva uvidt Paíž psobila na kaž-

dého mohutným dojmem a jíž si druh druhu vyprávl,
koho navštíví a kam první kroky jeho pjdou.

Za veera eští dobrovolníci pipravili na rozlouenou
malý veírek a nabídli estnou sklenku šampaského
dstojníkm své setniny. Výmna pípitku ukázala nejen
dstojníkm, ale i mužstvu, že mohou na sebe navzájem
spolehnouti vždy a všude. Z jiných svtniek zazníval

bujarý smích a „živijo!" ozývalo se do nekonena upro-

sted veselých písní. Zpv dlouho rozléhal se budovou
a zaléhal do zahrady, kde ztrácel se v dáli. Hornista

volal už po tetí „ke spánku" a pece ješt hoši nemohli
se rozlouiti se svými známými. Nkteí mli svoje rance

sice pipraveny, jen na záda je dát, ale chladný veer
donutil je, by naposledy udlali si pohodlí a oddali se

poslednímu klidnému spánku.
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Ve vtší svtnici dlouho neusínali. Bylo slyšet vy-
priWní zkušeného vojáka, jenž lapidárn kreslil dosa-

vadní boje:
„Kde jsme dnes s válkou? Eh, povím vám to dvma

slovy. Na zaátku to naprosto nešlo ve francouzském
vojsku. Veškerou silou Nmci útoí, chtjí udeit co
nejrychleji na Paíž. Vdli, že my svoji sílu hodíme na
východ, proto znásilnili ^Belgii.

Bandes des vaches. Cekáme je u Chai'leroi, ale tady
není možná je udržet. Náš ústup a záplava Francie. Oh,
les vaches. A oni nás sevou až do samých zdí Paíže.
Však se pece zmýlili!

Co je náš strategický ústup? Ustupujeme, až je do-
staneme na místo, kam my chceme a kde je ekáme,
a už protiútoíme a tento protiútok jmenuje se Mama.

Bandes des vaches, vzali roha a to hned po stech
kilometrech. Tady najednou malá zastávka a jde se

k buffet. Konen nemžeme dlat ústup a protiútok
bez únavy a posilnní — no ne? To se musí vojsko
hezky posilnit — pivézt materiál a tohle zjednalo Joffrovi

slávu, to je jeho taktika a te jsme znova pipravení
a jen zapisknout: nastoupit a už se jede! a to bude
nová rána jako na Marn ! My tam budeme, brzo je do-
honíme, ty bandes des vaches

Nyní vidíte, kde jsme s válkou. Te odjedeme, by-
chom pokraovali na Marn, kde je druzí nechali a tyto

Huny sesáme jako hrušky a po košíkách je odneseme
Berlíákm do jejích širokých ulic."

Po své ei Kuera zanotuje si:

„Oni, c'est á Berlin
qu'on chantera la Marseillaise."

A hned na to spustil:

„Cest nous, la Légion, la Légion étrangre
baionette au canon
Qui venons combattre avec la France "

Svíky zvolna dohoívaly a celá budova pohroužila
96 ve spánek, noc ped odjezdem.

*

Smutný íjnový den, nebe zamraeno a mrana po-
valují se nízko nad pyrenejskými kopci.

23. íjna v jednu hodinu odpoledne odcházíme ze
semináe v plné válené výzbroji na nádraží.

„Prapor jde do ohn pro první kest " Hornistí
a tamboi 49. ranc. pluku záložního doprovázejí náš
prapor Legie.

Cestou pozorujeme mladé, sliné, ernooké dívky,
kterak posledn doprovázejí své miláky, jež za ten
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krátký cas si získaly. Pochod mstem byl dstojný a ne-
mohly se zdržet ruce bayoniieskych obyvatel potlesku.
Z oken a na balkonech šáteky mávají. Dti posílají

hubiky a pozdravují ty, kteí odcházejí a které dopro-
vázejí srdeným provoláním : „Vive la Légion, vivent les

Tchques".
Naped na bujném koníku jede komandaat Noiret,

za ním kapitán Sallé a eská setnina, potom Poláci

a Belgiané, Italové a Španlové. Ped nástupem do
vlaku celý prapor zapl Marseillaisu a již odjíždjí ti,

kteí nemli tušení, že brzy budou klásti životy za svj
ideál.

Adieu Bayonne, Adieu la belle ville — —

ÁST IX.

Odjezd na frontu. Na cest ve vlaku. Salát sergenta
Filipa. U bitevní linie. Rilly la Montagne.

Remeš. U Marný.

Cesta v dobytích vagónech jest všem vojákm známa

;

nebylo slámy, nebylo laviek. Zimní studený vítr pro-

iiikal štrbinami do našeho útulku. „Zahejeme se

v Noisy le Sec," jest naší nadjí. Bychom ukonejšili ne-
trplivost a ukrátili dlouhou cestu, zaali jsme zpívat

;iebo besedovat; na konec se zapije vše. Kouí se tak
siln, že z vní by mohli íci, že ve voze topíme. Oe-
kávajíce, že se snad brzy ohejeme v Noisy le Sec nebo
dokonce v Paíži, poali hoši vyprazdovati polní láhve.

Na štstí našlo se nkolik obratných hoch, kteí na
jednotlivých stanicích dovedli se postarat o náhradu.

Brzo pijíždíme do msta Bordeaux; zde malá za-

stávka. Podali nám teplé kávy a veselost se vrací: „Si

tu veux, faire mon bonheur — Margueritte, Margueritte".

Ze všech voz ozývá se zpv všech národ v Legii za-

stoupených. Na peronu táží se hlasy: „Co je to za pluk?"
„La Légion, les Volontaires étrangers" zní odpov a za

stejných ovací odjíždíme z Bordeaux jako ped dvma
msíci z Paíže. V noci zpv ztichl; jediná zaouzená
lampa visí uprosted vagónu, etzem pidrátována.
V kout Jonáš už cpe asi ticátou dýmku. Dvemi zavál

silný vítr a zhasl všechna svtla. Tma všude. Ani ne-

víme, kde nyní jsme. Pro mlhu nelze ísti nápisy na
stanicích, které jsou jen slab osvtleny. „Nezapomenout
na aprovisaci," pipomíná sergent Filip, „a pece Noisy
le Sec nemže být daleko?"

Nastává jitro. Vlak zvoluje jízdu — všichni nedo-
kav vyhlížejí kolem a v dáli spatí Eifelovu vž.
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Paíž! Paíž! Vlak ím dál tím pomaleji jede, jako by
chtl, abychom pohlédli naposledy iia milovanou Paíž.
Cesta kolem Paíže trvala skoro dv hodiny. Konen
stanice Noisy le Sec objeví se ped námi. Sotvaže hor-

nista odtroubil zastávku v Noisy le Sec, všichni seska-

kují z vagón. Komandant jde pro rozkazy. Dostáváme
též slámu a njaké konservy. Direktiva, která nám byla
urena na nové psobišt, každého zajímala, takže za-

pomínali na Paíž.
V další cest se sergent Filip zaopatil dostatenou

aprovisací. Plechovou krabici dole provrtanou za-

vsil ve vagón na zpsob kotl, vytasil se s vepovou
kotletou a do ervena ji na žhavém uhlí opekl. Po
své pochoutce udlal ješt salát, který též nabídnul nám.
Visací plechová krabice ohívá mrazivý vzduch tak,

že muži usínají.

Hornista probouzí rázem spáe nepíjemn \^ušené
z osvžujícího spánloi. Officielní zpráva jest, že jsme
dojeli cíle. Ihned vyvádjí kon, skládají vozy a za ne-

dlouho celý prapor nastupuje. Ješt jest skoro tma,
nebo bije pátá hodina, ale den 25. íjna se hlásí.

Za nedlouho docházíme vesnice a s radostí hoši ulé-

hají do stodol na dobrou slámu. Nkteí však necítí

únavy, ti touží podívati se na okolí. Hlouek našich vo-
ják jde na blízký kopec, kde už Filip se dívá daleko-
hledem k severní stran, kde se nám objevuje veliké

msto a uprosted svtoznámá kathedrála remešská.
„Remeš, kde jsme jako Sokolové cviili ješt letos

a kde se nám dostalo první ceny. Zde též obdivovali
jsme se obrovským vinným sklepm," dodává br, Pultr,

náelník Sokola paížského.
Filip však díval se nyní dalekohledem v jinou

stranu. „Vidíte tam v dáli severovýchodn údolí, kde
vlní se malá eka Vesle? Odtud táhne se Remešské po-
hoí a vzadu vypíná se pevnost Beine. Pod pevností a
stranou blají se malé cestiky : to jsou zákopy. Jižn
od nás vidíme široké údolí eky Marný. Zde byl roz-

hodnut osud celé Evropy."
Zrak všech zahledl se v posvátné údolí. Píroda

kolem jest zniena, zpustošena. Jaké city a myšlenky vyvo-
laly v srdcích všech voják vzpomínky na ty, kteí padli
vera a roztroušeni jsou po celém údolí. U jejich lu-ob
nyní stojí druzí, by pokraovali v jejich zapoaté práci.

,Do války se nejde jako na veselku," perušuje Širar

ticho, „budeme-li dnes útoit, jsem jist, že legie vykoná
pknou práci."

Jistota a dvra zstala u každého, že v nejbližší

dob je poženeme až za hranice ...
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ÁST X—XI. I
Mailly-Champagne. V zákopech: Bois de Zouaves. Polní
kuchyn. Na stráži. V reserv. 118. fr. reservní pluk.

Lékaské visity.

Ve vesnici Mailly-Champagne obyvatelé s poátku mli
strach z legioná. Ale brzy se uklidnili, když násbliže
seznali. Jedni hoši chopili se košat a lopat, istili ná-

dvoí, silnice opravili, jiní zase spravili stechu, aby
v pípad dešt nezmokli, nebo pibili prkna k vratm,
by prvan jim v noci pi spánku neškodil. Za nedlouho
celá ddinka byla jako nová. Pro díví chodili jsme do
blízkého, hustého lesa, pod kterým rozkládaly se vinice

dosud nesklizené a na pólo zpustošené. Cviení jsme
prodlávali každý den za kopcem, schováni ped
zrakem nepítele.

Jednoho veera, bylo 6. listopadu, první eta z naší

setniny dostala rozkaz jíti do zákopu. Scházeli jsme
volným krokem k ece Vesle, pešel humor a ciga-

rety si nezapálil nikdo — jen šepot. Tu a tam se za-

blýsklo a rána následovala. Ozvna strojních pušek se
rozléhala okolím. Tu a tam vylétla raketa, ale nevíme
ješt, zdali je naše anebo nepátelská.

Picházíme k jakýmsi boudám, které stojí u kanálu
na epovém poli. Pouze první eta pokrauje v další

cest, druhé skupiny zalezou do tchto habešských ba-

rák, jak jsme je nazývali, po tyech a ješt jsme se
dotýkali stechy. Našli jsme tu vlhkou a skoro spuchelou
slámu a veliké vodní potkany. „Víno jest natoené.
Musí se vypít," dodává seržant Filip.

Dopisy nepicházejí, došly ty, které jsme zaslali?

A pece jak by se mohly ztratit s udáním tak pesné
adresy: ler Etranger 2me Regt. de Marche, Bataillon
C. lre Cie Division Marocaine par B. C. M."

Zouavové, tiralleurs a Legie výten pojí se k sob

!

Každou nedli dopoledne vojenský knz sloužil polní
mši za padlé hrdiny. Na epovém poli pi malém stolku
shromáždní byli protestante, katolíci i ortodoxové, židé

a všichni scházeli se zde, by padlým hrdinm vzdali est.
Nedaleko odtud rozkládá se malý hbitov vojenský

s obyejnými devnými kíži s jmény rzných pluk.
Legionái z praporu A a B odpoívají zde od nkolika
dni. Místo toto jest smutné, ale má svou krásu. Rzné Icv-
tinky kamarád ovnily rovy padlých spolubojovník.

Odpoledne scházeli jsme se v kroužku poblíže ubi-
kací a poruík Chapoulot pozval francouzské i cizí d-
stojníky, aby naslouchali eskému zpvu.
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Za veeru, které už zaínaly brzo, starý otec Grigar
vyprávl nám báje a pohádky ze starých as dlouho,
dlouho do noci, takže jeden po druhém usínal, až na
konec usnul sám vypráv.

Nikdo nerušil noní klid le rána z dla nebo sykot
zbloudilé stely.

*

O plnoci první eta navrátila se ze zákop a tu
každý picházel a vyptával se; nikdo nehledl na naše
hochy, jak jsou znaveni a blátem zamazáni. „Co jste

tam vidli? Nikdo není rann? Není to nebezpené?"
a podobné otázky se sypaly na hlavy našich prvních
„zákopník". Akoliv byli utrmáceni a ásten vysíleni,

pece s hi-dostí mluvili o zákopech, patrolách a pod.

*

Druhým dnem celá naše setnina dostala rozkaz jíti

na posici nazvanou Bois de Zouaves. K veeru už
všichni byli pipraveni, jen vyjít. Práv pršelo bez mi-
losti. Kapitán Sallé dvakrát zapískl na píšalku a naše
kolona již se pohybovala v ped. Kolem všude ticho —
ani šepot neslyšet — jen flak-flak, náraz nohou do
bláta, inkot bodáku nebo etízku gamelky (miska jí-

delní). as od asu dstojník rozsvítil elektrickou lam-
piku, aby si uvdomil, jde-li správn a znovu v ped.
Úplná noc. Mohutné stromy podél kanálu sotva zrak
rozeznal. Živé duše nepotkáme. Picházíme k malému
vršiku — malá zastávka. Ani nevíme kam položiti svj
vak, plno bláta všude a zase ku pedu. Vidíme v dáli

rakety. Sami mezi sebou se tážeme: „Jsou to naše nebo
to jsou jejich?" ím dále, tím více únavy a bláta, a
i ty dobré plášt tmavomodré už jsou promoeny. Každý
krok žádá nové námahy a tuto gymnastiku provádíme
do 3 hod. do rána, když tu pináší náš fovurier H. rozkaz,
abychom šli po oddlení ku pedu. Najednou tyi zá-

blesky a ihned následují výbuchy. To jest baterie 90.,

která dává tam naproti dobré jitro Germánm. Nyní
jsme sestoupili v zákop. Slyšíš jen flou, flou, cvakání
bot Máš nový sport nauit se chodit ve vod a blát
v zákopech. V tom potkáváme zuavy, kteí se pipra-
vují na naši výmnu. Hned navazujeme hovor : „Jak to

zde vypadá?" „Oh, z toho si nic nedlej — to jsou pkný
vaches" a jde se dál. Dialog tento se vymnil stokrát
za sebou. Ráno 11. listopadu máme již prvního ran-
ného, našeho uitele zpvu — Zajíce. Na levo od nás
jsou Poláci a jsou ve velmi tuhém boji. Zákopy, do
kterých Nmci stílí, jsou úpln v kížovém ohni, proto
též mají naši mnoho ztrát. Jeden z prvních jest poruík
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Doumic, který zabit byl kulkou do hlavy. Byl to dobro-
volec 521etý, který opustil celé svoje bohatství, aby se
raohl angažovat. Dal vru krásný píldad národu pol-
skému. Pozorujeme nyní posice: Nkolik drát ped
námi na rychlo naházených, dále jiné dráty : to jsou
nmecké okopy. Vzdálenost as 250 krok oddluje obojí
zákopy. Uprosted mezi nimi vidíme nkolik mrtvol
v ervených kalhotech. To jsou zuavové, kteí svou
chrabrostí dohnali nepítele až na tyto kopce a zde vy-
síleni padli a dosud zde leží. Jiné mrtvoly vidt za
hromádkou seaa: dosud klecí, byli usmrceni práv ve
chvíli, kdy kleíce obhlíželi krajinu za kupkou sena.
Nemožno nám jinace dívati se k nepíteli, abychom ne-
vidli tyto mrtvé vojíny. Jedna polovina Bois de Zouaves
patí Nmcm a druhá jest naše. Mezi touto vzdáleností
stílí se bez ustání. Když naši dlostelci neistí pole,
tu zas spustí nmecké baterie. Aby tu vojáci vydrželi a
posici udrželi, vykopali úkryty až 10 m. hluboké.

«

Nejhorší bylo zde zásobování jídlem a stelivem a
pak i pitnou vodou. Vody dešové nechyblo, ale hlavn
byl nedostatek teplého jídla. Ve dne bylo nemožno jíti

do kuchj'n, neb byly daleko, takže než došli nosii
s jídlem, bylo vše studené. Ježto ve dne by se prozra-
zovaly naše pohyby, bylo možno vše dopravovati jen
v noci, kdy pece bylo klidnji a kdy mohlo se choditi
rychleji, skákati pes železnici, jíti po cest kolem zá-

kopu s pytlem na ramenou. „Vino jest natoeno, musí
se dopít", filosofoval Filip seržant, aby vyvedl hochy
ze špatného humoru.

*

„To už je vru k sešilení, v mn Pepíku", povídá
Rudolf Ambasaderovi. Ale tento ani brvou nehne ve
tvái a klidn si nacpe dýmku, kterou zapaluje. „To máš
tak", zane Ambasader a pi tom vypouští obláky dýmu
do vzduchu. „Dali nás sem na zkoušku, zdali k nemu
budeme a te vidí, že to jest „all right", tak si na nás
ani nevzpomenou a nechají nás v brynd. Mn to jest

jedno, mám-li jednou denn polévku ohátou anebo
studené kafe — ale to mne nejvíc mrzí, když vidím,
že tam naproti ty bestie si dlají ohníky a chodí po
hoejšku a my jim nesmíme ani kulku pustit do kže,
a tak rád bych si na nich smls, v mi, ale radj koukám
jinam" a zase vypustil nkolik baf koue a zadívá se
v lesík. „No snad zde nezstanem na vky — myslím,
že se zde už dosti dlouho trmácíme — ani poádn
umýt sj nemžeme, jen co déš nás opláchne", hovoí
Rudolf. Byli oba dva na stráži a oekávají výmny.
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Tak utíká den za dnem a uplynulo plných 10 dn,
než pišla oekávaná výmna. Bohužel nejdeme odtud
daleko, pouze ke kanálu, odkud jsme ped 10 dny vyšli.

Každý byl ve špatném humoru: „Není to k zbláznni?
Vidt všecko, co jsme zažili a po 10 dnech v první linii

nás strí ke kanálu a na dobu jen, co bychom sotva
bláto s bot seškrábali a košili vyprali, tak jako by nás
nemohli poslat nkam do vesnice na odpoinek."

*

1 km od první linie u kanálu, který jde z Remeše do
Chalons sur Marné, jsou vj^stavny po behu ze slámy
líkryty tak nízké, že po tyech lezeme-li dovnit, ješt
narazíme na stechu. Sláma jest jako ezanka, vlhká a

plesnivá. Prší-li, máme radost, že máme postaráno
i o koupelnu. Sám kanál už skomírá, vody tém ne-

vidt pro haldy starých oblek, obuvi a zbytk jídel,

ale jeho voda pece slouží ke všemu: do kuchyn, na
mytí a pod. Podél úkryt je malá vyšlapaná cestika,
kde nohy se mnoho nezaboí, ale na konci cestiky,
kde jsou kuchyn, jest veliká louž erného bahna. Mu-
seli jsme naházeti kamení, abychom se snáze dostali

pes toto moe bláta.

„Ano, zde není ráj ! Jak bychom byli krásn tam
naproti", povzdychne si Vantuch.

Naproti na výšinách lesnatých kopc, táhnoucích se
od Remeše, hezké domky veliké vesnice Verzenay nás
svádjí krásnou polohou pírodní. Zakryty lesem a hu-
stými stromy lesními jsou ozdobou krajiny.

Našli jsme též u Markýzky (íkali jsme tak opušt-
nému zámeku) eské stroje v polích opuštné. Mli
jsme z nich velkou radost.

*

U kanálu není jiných zábav než koncerty poádané
Nmci. Kanál je mrtvý bod — zde není eho se obá-
vati. Nepítel bombarduje naši krajinu svou methodou :

Naped farmu TEspérance, kterou obývá chrabrý generál
Pein a jeho štáb. Na tuto budovu stílejí, ale nezasahují. Na
to vezmou si na mušku naše baterie kolem vesnice
Prunay. Tu jest pesná stelba, ale neveliký úspch.
„Kdyby mli rozbíti jejich úkryty, museli by užíti na-
nejmín 220", soudí dlostelci. Co se týe Arab ve
Verzenay, na n pichází ada odpldne, nebo jim za-
sílají Nmci vždy dost slušnou dávku 40 až 50 granát,
ale jelikož mají Arabové klenuté a hluboké cemento-
vané a osvtlované sklepy k obývání upravené, nebojí
se nieho.
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Jiná podívaná — cesta z Prunay, po které defilují
ety zásobovací, ranní a pracovníci. Dovíme se, že
jsme pidleni k úseku u Remeše a že štáb bude
v Prunay. Na konec vzali si Nmci na mušku tuto
cestu a proto zakázána chze po ní. Kapitán musí
podepsati lístek, že majitel lístku jest oprávnn jíti

touto cestou a krom toho musí znát „heslo". Proto
nemocní chodí k prohlídce lékaské k reserv 118. pluku,
který jest rovnž pidlen k naší divisi. CompagniellS.
práv mešká na odpoinku u kanálu v malém lesíku,
který vystupuje nad naší posicí. Cestiky jsou posypány
pískem, úkryty solidní a veliké. Nkteré mají též pravá
okna. Všichni muži jsou venkované a svým úkrytm
(Gourbi) pezdili rzná jména. Ve vtšin jsou to lidé
z okolí Marseille. Též užívají svého náeí. Vrchní
léka obývá skutenou chýši ze silných strom zbudo-
vanou. Na jednom sloupu teš jména všech, kteí ji

postavili. Léka Clavel je okouzlen, že mže léiti a ho-
jiti tla jako jsou sokolíci, vyptává se jich na nynjší
situaci v Cechách a na rodiny a obrací se k svému po-
boníkovi: „Vidíte, Brodeur, to jsou dobrovolníci!
Statní hoši! Chci se nauiti esky — až pijdou po
druhé, budu s nimi mluviti v jejich mateském jazyce."
První slovo, které znal, bylo „Na zdar!*

Rzné úseky jsou rozlin pojmenovány pknými
jmény : Les Marquises, La Croix du Soldát, Le Bois de
la Mae, La Grande Croix, Le Moulin, Les 500 metres.
Les haricots.

Toto poslední místo je velmi bombardováno, ponvadž
je to náš uzel strojních pušek a také asto naše kulomety
se tu napracovaly a i obti pinesly za dobu zde prožitou.

Pátého dne za našeho odpoinku u kanálu vzali jsme
si naše domeky na záda a ubíráme se za tuhé zimy do
linií vymnit Belgiany. Každý pevezme si svoje urené
místo a dbá na velmi istý poádek jak v úkrytu tak
i v zákopech. Proto jsme dostali i nové zbran pro p-
chotu — lopatu a motyku. Brzo ráno již pracujeme a
za šera, pozd do noci ješt šermujeme v zákopech do
nejvtší únavy — novými nástroji válenými : lopatou a
motykou,

ÁST XII.

Dobjjtl Pemysle. Hoši z Anglie. První ztráta : Josef L.

Bezovský. Verzenay. Dopisy. Manévry. U Arab.
Noní práce. Žákopnlci.

Pemysl padl. Jest v našich rukou. I my zde v zákopech
oslavujeme vítzství. Program náš byl následující : 1. Salva



vech baterií v celém úseku. 2. Stelba ze strojních

a obyejných pušek. 3. Hudba 118. pluku bude hráti

hymny všech spojenc. 4. Slavnostní provolání v každém
oddlení. 5. Uzavení celé ceremonie salvou z dl. Ru-
sové pidali ješt na více: nkolik bochník chleba
a konservy pidrátovali mezi dráty u nmeckých okop,
kde zanechali ceduli: „Pijmte tyto dárky se vzpomín-
kou na naše vítzství". Nmci rozzueni pomstili se
bombardováním msta Remeše a sousedních vesnic,
jak jsme se dovdli pozdji.

*

Hoši z Anglie. Pijelo jich s poátku 10 do naší set-

niny. Byli pivítáni od každého z nás a rozdleni po
et, ve které již mli jsme mezery zranním, zamst-
náním i nemocí. Noví píchozí se s námi seznámili
velmi brzy.

„Pjdeme co nejdíve tam do té vesnice," povídá
Tonda erný a ukazuje na Verzenay. „Rozkaz pišel,
abychom se pipravili na odchod. No, tentokrát jist
pjdeme nkam dál, abychom si odpoali a na vánoce
njakou sklenku výborného šampaského vypili nejen
na naše vítzství, ale i na kuráž eské kumpanie," tší
se Franta Mík. Setnina reptá po vojenském zpsobu:
„Po 10 dnech v zákopech u Bois des Zouaves beze
spánku, jen ve vod . . . Nechají nás 5 dní u kanálu
v blát a potom strí nás k Markýzce na 8 dní, kde jiní

zstanou pouze 4 dni . .

."

„A jakmile uplynulo tch 8 dní, jdeme zas na tu
stranu ..."

„To je ta Legion . .
." notuje si kdosi.

„Bud jít nebo pojit . .
." ulevuje si jiný.

„Ano, my pjdeme, ale nepojdeme. Zdali pak jste už
hotovi s nadáváním, tas de ballots," vzkikne sergent
Filip.

Po tomto rozhovoru opouštíme úsek na Markýzce
a ubíráme se znovu ke kanálu.

«

Zaátek prosince byl suchý. Mli jsme nyní štstí;
kapitán Sallé byl hrd na první setninu. U svého obydlí
na malý stromek vyvsil náš malý praporek pivezený
z Bayonnu. Bylo-li hezky, mli hoši odpoledne volno
a mohli cviit nebo zpívat. Za tím úelem jsme vyko-
pali z okolního pole epu, která už hnila, a upravili si

cviišt. Písek jsme též našli, posypali jsme jím cestiky.
Vyistili jsme slamné chýše od kostí a špinavých hadr,
kterých bylo všude s dostatek. Nanosili jsme slámy
z farmy Espérance. erstvou slámou pikryli jsme vlhkou.



plesnivou. Mimo to konáaa deun cviení. Též noních
pochod bylo hodn.

i<

Tak to chodilo delší as. Deset—dvacet dní v záko-

pech a 5—6 dní odpoinku. Za našeho pobytu u Mar-
kýzky jednoho veera náš 171etý Josef L. Bezovský
stojí na stráži u malého lesíka. Hovoí tam s pítelem
a piln dávají pozor na okolí. V tom naproti treskne

rána a kule zasáhla do plic našeho nejmladšího bojov-

níka Josefa Lumíra Bezovského. „ Nazdar, hoši

mjte se pkn pomstte mne po-

zdravujte doma u nás nezapomete vašeho
úkolu Maminko, kdy t uhlídám S Bo-

hem, na shledanou "

To byla první ob pinesená v tomto úseku dne
11. prosince 1914. Poheb ml teprve 15tého. Dlouho jsme
vzpomínali na tohoto mladíka modrookého a slíbili jsme
si, že ho nezapomeneme a že ho pomstíme.

Verzenay. Celou cestou k Verzenay se hovoilo jen

o Lumíru s modrýma oima, až nakonec sergent FUip
zvolal: „No a co jest, jednou jest mrtev a dost!"

„Jen mlte, sergente, vždy vy jste ml též zaslzené

oi," odpovídá mu starý desátník Svoboda.
Picházíme do msteka Verzenay, tak dlouho oe-

kávaného obydlí. Jsme nyní rozdleni po ástkách do

rozliných místností. Naše kumpanie „Na zdar" dostala

za vilu Velký moderní barák stavný ped válkou Nmcem.
Na prknech složili jsme své „domeky" a dávali jsme

se ihned do poádku. První bylo se umýt nebo vykoupat,

prádlo a šatstvo vyprat, pinést isté slámy, takže po

celé té operaci každý si z hluboká oddychl a dech uvolnil

z dívjšího upoutání v zákopech.
Jaký to klidný život zde, jak veselý pobyt. Již asn

z rána starší vyskoí a uklízejí v našem obydlí; druzí

hoví si posud na lžkách, ekajíce na ranní kávu. Nato
jest služba: nanosit díví do kuchyn, rozštípat je, vyistit

zbran, pehlídka šatstva, náboj, rapport, obd a pošta.

Na poštu se tšíval kde kdo. Oekávali pede dvemi
desátníka, který ml denní službu, zdali nese už toužené

zprávy. Dostal-li nkdo dopis, jde stranou a voln pro-

ítá slovo za slovem. Usedá do koutka na kámen, z kapes

vyndá papír a tužku, a na kolenou zaíná psát

odpov znovu peítá a zamýšlí se: „Co as

dlají, kdy se shledáme?"
Noviny. Na nádvoí stojí hlouek a te noviny. Nyní

stisknou se více dohromady a jeden pedítá z novin
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„Petit Parisien" dopis z prvni linie: ^Drazí rodie! Aíko-
liv jsem nkolik set metr ped Nmci, neobávejte se

o mne, vždy chránim jenom svatou vc. Jsem na první

stráži v pední linii proti nepíteli. Puška je mým spo-

leníkem. Práv jsem pedal službu a chápu se pera,

abych vám napsal nkolik slov ..." V tom byl toucí
perušen: „My si jdeme po služb lehnout, po káv,
kterou pinesou druzí kamarádi teplou, je-li to možné,
a ped spaním poádn zatopíme, aby druzí, kteí pi-
jdoxi po nás ze služby, mli teplo . .

."

toucí pokrauje: „Jsme-li na odpoinku, myslím na
velkou úlohu nám svenou, na svoje pedsevzetí . .

."

Nové hlasy jej perušují: „Mají-li taliových exemplá
více v et, tak se jist pobaví."

„Bude to ješt dlouho trvat v téhle tónin?" ptá se

sergent Filip.

„Celý sloupec," odpovídá tená.
„Dost toho," volá sergent, „láska k vlasti—est—po-

vinnost a celý ten bazar jako kdybychom nemli
nic jiného na starosti a nemli stejné srdce a smýšlení . .

."

„Neroziluj se, sergente, však jsi také složil slib . .

."

„Ano, ale slib vojáka a ne jako takovýhle pisálek ! A te,
zapijme to, na zdraví poUus — trochu vína," nabízí

sergent Filip.
*

Dokud jsme byli ve Verzenay, byly na programu
veliké manévry. Ráno asn byl odchod a vraceli jsme
se teprve k veeru. Vaili jsme si po etách. Ponejvíce
jsme navštvovali lesnaté kopce, dkladn jsme je pro-

lezli. Kolem konala se cviení celého praporu. Odtud
byla krásná vyhlídka na celé údolí Marný, ale spolu
pohled na zboené mosty, vedoucí pes eku, zpustošené
vesnice, množství hrob porznu roztroušených po celé

této rovin.

V naší divisi jsou dva regimenty arabských stelc.
Jsou zcela jiného smýšlení a cítní nežli my. Hovoívali
jsme s nimi. Jen stží nauili se nkolika slovm fran-

couzským a dosti obtížn jsme se mohli dorozumt
Ptáme se jich, jak válka na n psobí. Jejich odpov
byla charakteristikou jejich ducha váleného i kritikou

zákopové války. „Poslechni, milý píteli, to ne válka.

Ty doma, já doma, ty nikdy nevyjdeš (ze zákop), já

nikdy nevyjdu. Ty nikdy nepotkal mne, já nikdy tebe.

Co to všechno je? Nic — docela nic. Pracovat, jenom
lopata a motyka. Pro dlat to? Docela nic."

Pokraujeme v zábav po vojenském humoru : Makáš
fatma, le tirailleur, makáš muker? (Jsou tu ošklivé ženy
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stelíe?) Arab odpovídá: „O, mnoho fatma", ale dodává
s úšklebkem: „ale francouzské fatma". „Což francouzské
ženy nejsou hezké?" „Ano, hodn hezké, kamaráde, ale

má Arabka žena, hodn hezká fatma, milý píteli !" „Dej
pozor, tirailleur, tvoje fatma najde jiného stelce doma
a ty najdeš zde ve Francii hezkou fatma." „Ne, kama-
ráde, ne, fatma stelec jest u otec matka tam daleko
v Duar."

„Makáš kuskusu v zákopech?" (Máš vepové ?) „Nikdy,
kamaráde, zapovzeno, nikdy nejíst aluf (prase). Kapitán,

bun garsun, kupuje mnoho skopové pro stelce; alkif

(výborné), mj píteli."

Koníme hovor: „Na shledanou, chuja!" Výraz chuja
(bratr) u nás zdomácnl. Nejen legionái, ale i zuavové
nazývají tak Araby.

Mezitím, co jsme byli na odpoinku ve vesnici, druhé
prapory pracovaly a chránily protjší úsek. Zstali jsme
vždy 20—24 dní v zákopech, 6 dní na odpoinku a ostatní

bu v druhé neb v tetí linii, odkud jsme chodili na
práci do první linie a i ped dráty naše kopat nové
zákopy s úkryty nebo opevovat silné údolí vedoucí
k Marn. Nejvíce rozilovalo hochy, že nemli dovoleno
stílet na nmecké posice. Již asn z rána zaal vystu-

povat kou z nmeckých linií. Vždycky 100 metr od
sebe v šíi kouilo se dosti hust a my upozorovali
dstojníky, že by bylo záhodno poslat Nmcm trochu

ohn, aby se ješt více rozeháli. Adjutant Gaillard nám
vysvtluje: „V jejich první linii není nikoho za dne.

Z rána, než odejdou do druhé linie, zapálí slámu v první

linii, abychom myslili, že tam zstali a že je budeme
bombardovat. Ale my nebudeme zbyten vyhazovat
munici, necháme je klidn . .

."

„Pošlou-li naši jeden obus (granát) do jejich linií.

Nmci odpovdí desetkráte, ale co pošlou, nestojí za nic,

hovoí eta od kulomet. „Vera napoítal jsem jich 15,

ale pouze ti správn vybuchly."
Na to rozvíjí se debata o dlostelectvu : „Nepí-

tel má vru dobré kusy a to jsou rakouské 88 a

105 . .

."

„Ve skutenosti mají nejlepší dla 120, která nám
ukradli z Maubeuge", vykládají dlostelci.

„A kde mají ty 220?" táží se jiní.

„To je tak," vysvtluje patrouilleur, „oni je pevážejí
po kolejích a vždy po upotebení je pevážejí na jiný

úsek, aby nás oklamali."
Po vojenské theorii pechází hovor na stránky osobní,

ozývá se stesk, žaloba proti práci, proti dešti. „Doopravdy,



to už není k vydržení, taková existence, v jaké jsme,

vte upímn . .
.*

Zákopníci. Po chudé veei pušku na emen, nástroje

na ramena a odchází se. Tma. Ubíráme se k radosti naší

na procházku do zákop. Narážíme na lopatu na ramen
pedcházejícího kamaráda nebo udeíme našeho zadního

souseda motykou do oblieje.

Jest zapovzeno mluvit a kouit; kolena zapadají do
bláta a v botách už máme plno vody. Konen vj-chá-

zíme na pdu. První seance zaíná: tady rozbité abri,

tam poškozeny zákop nmeckou stelou, tu zase dráty

petrhané runími granáty. Na to do práce: zaínáme
kopat nové zákopy, abri pt metr pod zemí. Pipravu-
jeme novou linii. Dosti asto se ukáže raketa a tu všichni

na bicho. Hned na to salva kulek od Germána. Pi za-

átku nkteí, a to ponejvíce všichni, vybírali si místo,

kam skoí, až raketa poletí, aby se mnoho nezamazali,

ale na konec s nejvtší rychlostí vletíme celým tlem
na zem, af je kamkoliv.

Stíny osob se rozestavují; to jsou stráže, které nás
budou chránit pi práci: dv hodiny celé zstat tiše

ped dráty ležet a hledt do tmy. Mnohem lépe jest

pracovati a se zaháti kopáním zákop. Dráty cinkají,

slyšet je tlukot palicí na koly. Toto vše dje se každého
veera v našem úseku.

Ve 4 hodiny ráno pikryjeme ernou hlínou nov
vyházené zákopy a teprve k šesté odcházíme do svých
abri, abychom si odpoali, vypili teplou kávu a zaali
rzné „corvée" (roboty). Po jedenácti hodinách noní
práce ubíráme se na gardu (stráž), nebo hledíme spán-
kem, je-li nám dopán, zapomenouti minulost...

Náš život v zákopech podobá se spíše stavebnickému.
Ve spolenosti vodních, polních i spíše nmeckých krys,

za bláta a za dešt, který snad neskoní nikdy, dokud
svt bude válit, pichází ješt nová, nepkná vc —
tmavo a šero.

Cesty rozbité, nespravované nedovolí kolovati tak,

jako díve, a mimo to i v našich abris není dostatek
svíek, skoro žádné. Ale dovedeme si pomoci: tlusté

maso, které jest nám pedloženo dosti asto k jídlu,

schováváme; v hrnci rozpustíme a naplníme tímto tukem
krabiky po konservovaných rybikách nebo po mase.
Kousek vlny z našeho trika, nebo tkanika bavlnná slouží
za^knot a nkolik takých pestrých lustr umístíme do
našich pokoj podzemních a vydávají uspokojivé svtlo.



Za tohoto osvtlení ve sklepích sedíme, hlavy a krky
obaleny v rznýcli hadrech zal)lácených. Podobáme se

spíše pátelm ped jakousi noní výpravou.

ÁST XIII.

V úseku „Harico. Generál Pein. Štdrý veer a Nov;/

rok 1915. Dárky z paížské kolonie. Husy.

T^Haricot", malý lesík, výbžek na právo od lesa Zu-

aves; jest velmi posunut do pedu, takže posice tato

jest s obou stran v kížovém ohni. Nazýváme ji špina-

vým lísekem; ano, sále secteur!

Dv ety mají stále službu, a druhé odpoívají v abri,

10 metr pod zemí tak, že sedí-li jeden muž v této díe,

druhý nemže projít, nebo kolena se dotýkají druhé
chodby. Je-li veliké bombardement, vylezeme spíše do
zákop, a tu se dle situace ídíme, máme-li si ulehnouti

i pokat a dívat se na jevišt.

Jednoho dne desátník Cazaillom pichází ze služby,

když tu piletí obus a rozrazí mu hlavu : mozek vyletl,

krev zervenila hlínu a jen nkolik okamžik nervy pra-

covaly — konec — dožil.

erné vrány poletují klidn kolem nakupených mrtvol.

Koroptve bhají pe dráty a nkolikráte se piblížily

zcela blízko; výstelíme-li, ani sebou nepohnou, jakoby

vdly dobe, že letos rány nejsou ureny pro n.
*

Generál Pein, komandující naši brigádu, pichází kaž-

dého rána podívat se na svoje legionáe — terrassiers

—

a rozdává jim alžírský tabák a cigarety. S radostí mluví

o nás a potká-li echa, vyptává se odkud je, v kterém

pluku sloužil, jaké ml dstojníky, co dlal a podobn.
Zajímavou hl nosil stále pi sob, obyejnou to motyku
na ípu.

*

Od njakého asu nemluví se již o bitv na Marn.
Už se nehovoí, že Nmce vyklidíme až za hranice.

Každv z nás si pedstaví nyní, že válka teprve zane.

Jisto'je, že postoupíme, ale tak asi jako zde na Markyzce
— s lopatou a motykou.

Všude se piln kopá, hluboké solidní zákopy jakož

i abri, dlají se telefonická spojení. V magacín shro-

mažuje se mnoho materiálu: železné desky, dráty, ko-

líky, cement. Rozdává se setnin jistý poet devák a

ovích kží, vlnná trika zimní.

Že udláme na jae velikou offensivu, už ani noviny

nezatajují a každodenn oznamují pípravy na naší front.



Mimo to i spojenci budou útoit spolen a tím Geimán
bude uduseu...

„Ano, ekejme na jaro," jeden Spanl zazpívá:

„Jaro se probouzí . . . láska se objeví . .
." s nepkným

pizvukem.
„Jestli to není nešastné, zkomolit takto francouzskou

mluvu" — povzdychne si sergent Filip.

„Nejsem z Paíže" — odvtí Spanl. „To jest vidt, ra-

dji ml."
„Travaja la mouquere, trávaja bono" — po arabsku

zazpívá Vašek P. a veselost se navrací.

„Snad budeme míti klid a užijeme aspo štdrove-

erní den v radosti," povzdychne si Živnistka, ale nežli

doekl, už pichází fourier Hil. a oznamuje na veer
práci: kopat a upevovat dráty a kolíky naší nov vy-

kopané posice, „To taky nemohli den pokat, to bude
pkný Ježíšek. Radji bych útoil na ty barbary, nežli

takto se tu plazit po drách a pláních..."

Po chudé veei celá setnina jde na práci
;
jedni jdou

na ambuskadu, druzí nosí dráty a kolíky, jiní kopou.
Nmci zaali bombardovati naše kuchyn v Prunay a

pi tom byli zranni desátník Pilát, Fiala a Voldich.
Tato zpráva nám piložila pod ohe . . . Jiní zase vraceli

se z patroly a vyprávli, jak Nmci zpívají, provolávají

slávu císai, hrají a užívají štdroveerního dne. Každý
z nás byl zamyšlen, co dlají as naši doma, co v Paíži
a kdy se asi uvidíme a podobného života zanecháme.
Mamo — do 4 hodin do rána deli jsme; byl hezký
silný mrazík a ti, kteí nepracovali, zkehli v zákopech
nebo zahívali si ruce o dýmku, kterou potajmu si za-

pálili.

„Seberte náiní a pjdeme dom," zakií adjutant

Gaillard, a již se všichni radují a tší, že doma je oe-
kává teplá káva a potom spánek, snad už budou též

njaké dopisy nebo dokonce vánoní nadílka na cest.

Další dny následovala služba a kopání abri. O Syl-

vestru zrann byl Poslušný do tváe. Jak byl smutný
štdroveer, takový Sylvestr též následoval a žádných
ilusí jsme si nedlali, vdouce, že pro nás teprve vojna
zane píštím rokem.

eská setnina „Na zdar" je v druhé linii, za Markýz-
kou. Po noní práci všichni byli unaveni, a proto každý
z rána odpoíval, by si oddechl na novou a novou práci,

které ím dál tím více pibývá. Samé corvée — roboty
následovaly. K polednímu byla cesta veselejší do ku-
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chynš pm bohatý [obd novoroní. Hoši nosili rzná
jídla, kto; í naši Ituclxai výten pipravili, neb slibovali,
že udlaji nám nco dobrého k našemu uspokojení. Na-
ped pinssli nám tyi oechy pro každého, kousek
šunky, do vojenského šálku nám desátník rozdlil za-
vaeninu, Jedni schovávají si jídlo do papíru, jiní vše
ihned sudí. Potom pinesli polévku, hovzí peeni, kou-
sek okui idy a kávu s rumem. Na konec nám pinesou
krásn oslibené láhve — prý to šampaské — zátky
ponou lítati a hoši si piukávají na „Šastný Nový
rok" a na brzký návrat dom. Veer jdeme posilnni
kopat p5kQou abri pro setníka. Nazítí jsou ranni Vo-
trubec, Jeník a Spanl. V noci na to následuji ambuskády
a práce.

6. ledna Ježíšek našel naši adresu a pinesl nám ba-
líky z Kolonie a hned poalo rozdlování dárk; na
jednotlivce pipadlo : kroužek salámu, 4 cigarety a tabák
nebo dýmka, kdo byl kuákem, tomu, kdo nekouil, od-
mnou podán kousek okolády. Prádlo se rozdlilo mezi
nejpotebnjší hochy, bu losem v et nebo hlasová-
ním. Mli jsme vru radost, že pece nkdo pamatuje
a vzpomíná na nás.

Kapitán náš Salle dostal z Kolonie dopis, ve kterém
výbor peje mnoho zdaru jemu jakož i celé naší setnin.
Dopis nám peetl pi rapport; na tento slavný den
zakoupil kapitán tyi husy; jedna husa pipadla pro
etu 60 lidi. Že jsme ji mnoho nevidli v naší misce,
bylo pirozené. Za to kuchai vyškvaili sádlo, takže
jsme si asto namazali chléb. Akoliv kuchai se snažili,

by nám njaké eské jídlo pipravili, nebylo možno
zelí chyblo, mouka a jiné pípravy též.

ÁST XIV.

Dvrníci . S. kolonie. Deserteur. V lese. Hasii. Za-
hradnici. Veselý poheb IV. ety. Nedlní cvieni Sokola.

„Dobrovolnická" Bernardova. Sillery. První etba.
Nmecký zajatec.

Bychom dodávali uritých zpráv naši paížské Kolonii'
byli zvoleni dva dvrníci od každé ety, kteí posílali
a podepisovali rzné informace pro Kolonii, takže jsme
byli ve spojení. Za nedlouho pijela druhá výprava
z Anglie, 20 muž ; vesms mladí a zdraví, veselí; mezi
nimi jediný starý, kterého všichni nazývali táta Záruba;
znal hojn povídek a písni, které nám asto pednáiel.
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Dovdli jsme se, že vojín kterjsi, „Alsasan" zvaný,

ale smýšlením Nmec, desertoval, byl chycen patrolou

a váleným soudem odsouzen k smrtí. Byli jsme práv
na námstí „Verzenay", kde mu ten rozsudek, naež
byl ped námi zbaven všech vojenských hodností a za-

stelen.
*

Z „Verzenay" chodili jsme dosti asto do lesa na práci

;

a tu zase naše setntna vynikla v práci. Bylo nám eeno,
udláme-lí za den 250 kus deva stejné délky, budeme
volni. Každý si pospíšil. Eskouada pinesla si pily, se-

kyry a už se pracovalo. Zpv se rozléhal po lese, ku-
chai pipravovali obd u cesty. Kmeny padaly, byly
rozezány a odnášeny k cest. Do tí hodin odpoledne
bylo 250 kus pipravených. Toho nikdy lesní správce
nevidl za svxij život. Takovou práci tak ist a rychle
vykonat.

„Hoí—hoí!" kií na nedaleké výšin a skuten
z lesa valil se kou a plameny šlehaly. Tetí eta, která

byla pipravena k odchodu, svlékla kabáty a rozbhla
se k místu, by zabránila dalšímu požáru. Hlínou a travou
ohe udusili. Od té doby neíkali tetí et jinak,

než „hasii". Cestou dom adjutant Gaillard sáhl si

hluboko do kapsy a zaplatil nkolik lahví vína na ob-
erstvení za dnešní dílo. Každý jako kominík vypadal
a šaty zapáchaly kovíem. Pes Verzy šli jsme ve vzorném
poádku za zpvu. eta ubírala se za etou a ztrácela

se v lese, jen zpv zvolna slabí a zdaleka slyšelo obyva-
telstvo jen slabou ozvnu —

I po delší dob v zákopech po únav hoši chtli si

zpíjemniti své okolí co nejlépe. Velké epíšt, které
se ped našimi boudami prostíralo, bylo ist vydupáno
hojným cviením, cestiky vedly na rzné strany. Ped
vilou kapitána byla veliká Avenue a tuto si naši zahrad-
níci chtli vzíti do práce. Netrvalo dlouho a po krátké
porad hoši se rozbhli na všechny strany do blízkého
lesíka, odkud pinesli mech a jemný písek, rzné kee
a pod.; druzí už kreslili na pd ozdoby a je rozmovali.
Honza S. s Vénou B. vykasali si rukávy, a už rýe a lopaty
lítaly z ruky do ruky.

Mezi tím, co naši umlci zahradníci horliv pracovali
o znaku eských zemí a znaku Gall, na druhé stran
tvrtá eta cos podivn robila a schovávala. Zrobili malý
domeek, který rychle zmizel v jám a malý rov se
brzo objevU, obložen mechem, s nápisem: huit jours
de príson^(8 dní basy); celá eta rozestavila se kol rovu
a Tonda erný, arcibiskup s celtou na ramen, v ruce
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košt vykropoval poslední zbytky Sdenního vzení, které
mu setník k dobru udlil. Lanka dlal ministranta
s Jonášem a Steinberger kostelníka, který zvonil na
hrnec. Nyní celý slavnostní prvod pone vyzpvovati:
„Umela basika už ji vezou ". Po posledním verši

Tonda zahájil e, ve které vše krátce bratrm vysvtlil
a dal požehnání každému, totiž namoil košt v hrnci
a celý prvod pokropil vodou z kanálu. Nyní následovalo
procesí, které vedl kostelník k barákm; prvod stále

a stále rostl. Dstojníci vybhli z abri a dívali se, co
se dje. V ele S., potom ministranti, dokonce biskup,
v dáli malý rov, co to má být? Setník náš zavolal si

adjutanta Gaillarda, by mu vysvtlil: „— Ale to jsou
vám podaení — Tch 8 dní, které jste dal Tondovi,
že sndl konservu a suchary, pochovali — ale pomyslete
si, když zahrabali všechny neistoty, tak na n vykreslili

váš trest." Setník pobíhal, ruce do kapes, zase do boku,
nevdl, co poít. „Hoši dlají si ze mne blázny, i když
jim dám basu — co chcete s nimi dlat, a jsou v tranších

nebo zde, jsou veselí, nic na n neúinkuje; 8 dní za-

hrabat mezi neistotu, no, to je moc — zavolejte mn
toho vinníka Tondu ."

Tonda se pivalí, celtu pod paží, košt v ruce, postaví
se gardez-vous a se šibalským úsmvem oekává, co
kapitán bude mu vytýkat. Když Tonda se navrátil mezi
své kamarády, s úsmvem dodal: „Zbytek trestu mn
kapitán odpustil."

aproti nám zahradníci zrychlovali svoji práci a cesti-

kou od abri ke kapistovi bylo vidt v levo pkný znak
eské zem: lev, vysázen mechem, travou a kamemai;
na právo zase vypínal se galský kohout a nedaleko
stálo malé dlo, které Míca zrobil z 75ky a postavil je

proti Germánm. Dstojníci dlouho obdivovali se tomuto
umleckému dílu našich lidí, celé zástupy kupily se kol,

museli jsme postaviti malou zahrádku kolem, by vc
se brzo nezniila.

„Vždy ten lev dívá se k Paíži," povídá Starý. „Inu
to máš lehkou vc," odpovídá Spicar, „pece oekává
Blanické rytíe, kteí dosud spí a mají pijít smrem
od Paíže". „To se chudák naeká, ten zhubne," lituje

Kuklík. „Tady se zle mít nebude," namítá Mojžíš, „vody
dost, kosti taky a nežli odejdeme, njakou tu konservu
zde též necháme, aby si pochutnal, no a ten bochníek
Honza obstará vždycky." Po této dojemné rozmluv
umlci seberou náiní a jdou na veei.

Veerní rapport: pro zítra odpoinek na celé áe.
Z jedné vodní chýše zaznívá zpv, jinde živ debatují,

tam hrají šachy, které si Opoenský pivezl s sebou a jiní
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v karty. Noc se sklání nad touto družinou veselou, bez-

starostnou; hoši oddali se spánku.

*

Je-li hezké nedlní odpoledne, sokolové vyjdou si

na epišt, kde cvií si prostná. Jíní jdou do opuštného
altánku, kde spolen zpívají naše národní písn. Tito

zpváci mli nejvíce hosti a poslucha. Ponejvíce líbila

se jim harmonie, soulad a tempo slovanské hudby,
obzvlášt slovenských písní.

astokráte pi pochodu nebo odpoinku Bernardova
píse otásala našimi chýšemi slamnými a smích pro-

pukal po každé sloce. Bernard líil v písni nejen život

uáš v zákopech, ale i naše dstojnílcy a rzné šarže.

1. eská kompanie, ta vesele žije,

a je to v zákopech, neb když jde na oddech.
Humorem jen srší, i když na ni prší,

kulky co dlaj' šrum, piletí bzzz a bum

!

2. Jenom a lítají, nic neudlají,
maj' ákou flákotu, jsou asi z „ka-brotu",
jak jenom piletí, hoši na n letí

s rukavicí to um, když dlaj bzzz a bum!
:]. Popadnou pilníky, dlají prstýnky,

svým známým pro radost, neb milé jako skvost;
rzné druhy mají, vybírati dají,

za frank, za pt, to um, nedlaj' bzzz a bum!
4. „Vzduchorámus" letí, všichni z dr vyletí,

spustjí bouchaky, hned na to brebtaky,
sedmdesátptky zanou házet švestky
pro knedlíky Nmcm, piletí bzzz a bum!

5. Motyky, lopaty lípaj' se na paty,
nadláme s tím dr, v tom : voulez, vous vous taire

spustí náš „Cibulá". Což pak ten setník náš
nejradj vodku, rum, pihne si bzzz a bura —

6. Když se den už sklání, Hildebrand nás shání
na korve do Prunay, tam kulky též lítaj.

Poád mluví do nás: „Hoši, to jest pro vás",
v tom vozík letí — šum, díru od bzzz a bum.

7. Nejsme jen vojáci, ale též pytláci,

králíky chytáme, proto maso máme!
Šarže též chytají — ale jen po tají —
vycpané, to pec um, když lítaj bzzz a bum.

8. eši, to jsou páni, nechutná jim ani
kuchyn vojenská, „schází tam snad ženská?"
Chtli by paštilíy, buchty a husiky,
zelí, knedlík jak dm, ale ne bzzz a bum.
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9. Nežli se rozejdem', ješt si zapjem',
srdce si poskoí, pak a se svt toí,
slunce a planety, granáty, komety,
spuste se v rej a šum — pak bude bzzz a bum

!

Nkteí hoši skoili až do msteka Sillery, kde
nakupovali všelijaké zboží : tabák, cigarety, svíky, sirky,

okoládu, sýr, „pinard" (víno), zkrátka shánli aprovisaci.
Z každé ety ml vždy jeden muž na starosti toto kupo-
vání a donést vše, co k dostání bylo a eho si hoši
páli. Ach, ta veselá cesta s plnými bidonky.

Jakou radost nám zpsobilo naše komité, když zaslali

nám nkolik ísel prvních novin paížské eské kolonie.
Srdce naplovala se silou duševní pi tení zpráv o našich
vdcích, kterak vedou lid v náš prospch, pro naši
svobodu. „Indépendance Tchque" vydávána byla esky
i franzouzsky. „To jest pro nás vností, než zase dojdou
noviny," stžuje si Karafiát. „Inu, ješt dvakrát pjdeme
na „ambuskadu", jednou na práci a tikrát do Prunay
pro kávu a potom snad pijdou," odpovídá Jožka Vantuch.
„Ale dnes si odpoineme, tetí eta má službu a my
na n budeme vzpomínat."

*

Tmavý veer, že na krok není vidt; k tomu ješt
hust prší a siln vtí. Devátá se ubírá rozložit ped
dráty s etaem Liardem, ^des. Svobodou a 19 muži.
Jeden druhého nevidíme. Živnstka následuje Elucha,
který práv cosi ztratil a vc hledá po zemi. „Cos ztratil ?"

ptá se nás táta Živnstka.
„Ale svj devák," klidn odpoví Eluch.
„To jest dobré! Nejsi blázen? Jít na patrolu a ambus-

kadu v devákách!"
„To máš tak," pone šeptati Eluch, „boty mám pro-

nioené, v tch by mne zábly nohy a tak jsem si vzal
deváky; alespo kdybych utíkal, a už je to za Nmci
nebo ped nimi, popadnu deváky do rukou a nikdo
mne neuslyší."

„Budete tam zticha !" zvolá eta Liard. „Prší, je tma
a ješt se tam bavíte."
„Mn bolí bruch," zasteskne si Lojzíek Pivka. „Nemáš

Tognol (koalku)?"
„Poj si líznout, ale nech též jednu kapku pro mne,"

odpoví Stanský.
„Tam se nkdo pohybuje," šeptá des. Svoboda. „Pozor

!"

a hledá etae.
„H^te-lá! Qui vive?" zvolá Liard, pušky zarachotí,

ale vpedu se stále nco hýbe.
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„Halte-lá, ou je fais feu!" (stj nebo sielím) zakií
sergent. Vedle ise táží, co se dje, nkteí pitiskli se

do trávy, že v mokré pd vytiskli dlek a opodál Eluch
drží už deváky v ruce.

„Snad jste se nezbláznili," zahouká Vesta, „tam pece
leží Petr!" Bylo to tak: vpedu ležel Petr, a jeliko,ž jej

zábly nohy, házel nohama a tloukl botou o botu. eta
Liard domníval se, že pichází nmecká patrola, a proto
se tak rozilil. Na štstí za nedlouho 12 escouada pišla
nás vj'mnit. Králík s Jelenem lehli si na naše místa
a my odešli do našich okop. Co se tak sušíme kolem
kamen, zaslechli jsme u abri GaUlarda: ,12 chytila bose"
(Nmce) a již každý byl vzhru, aby se pesvdU, jak

Nmec vyhlíží; skuten, vysoký, štíhlý mladík díval

se bázliv kolem. Se všech stran sypaly se otázky a na
konec se dovídáme, že to jest Polák, a tak hned polsky
na nho. Tu pijde kapisto a zpozoruje náš hovor se

zajatcem a volá: „Ca y est, už jsou kamarádi, nikdy se

nevidli, a už mu podávají cigarety a vino." Jelen stojí

u Poláka a drží jej za ruku, aby mu snad neutekl. „Králík"

eta odnkud z Mexika toí se a vypráví: „To já, co
ho lapU. Vidíte moji dvanáctku?"

Tedy 12 vyhrála, chytila prvního Nmce. Sázku, kterou
poruík Audriani s ostatními dstojníky udlal, byla:

chytí-li eta Nmce, musí dstojníci zaplatiti po 50
francích oné et, která je pivedla. Tím 12 dostala

200 frs. a mimo to od otce Noireta píspvek a zárove
od generála Peina tabák, cigarety a j. Jelen obdržel též

plmou dýmku vlastnorun od generála. První setnina
„Na zdar" mla est chytiti prvního zajatce. Bylo to

naší chloubou a pýchou a dlouho se hovoilo o tomto
veeru.

ÁST XV.

Obt z Anglie: Fric mrtev. Aprílový as. Opouštíme
tChampagne. Výmna na sektoru, ^oní scény: moská

prasata. K nádraží. Cesta kolem Paíže.

Pro jídlo chodili jsme k „Markýzce" a odtud celý
prvod se vracel po cest k Prunay. Veery byly klid-

njší, jen tu a tam ztracená kulika zapadla v pole.

Dne 15. bezna z veera taková výprava ubírala se k Pru-
nay. Byl v ní též Fricek, mladý hošík, který posledn pijel
z Anglie nabídnout své síly ve prospch Francie a boje
za naši svobodu. Toho veera byl jaksi zasmušilý, stále

se stranil, nemluvil s nikým, jen pytel chleba nesl na
ramenou a tžce oddychoval. V dálce teskla rána,
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kulika zašumla a Fricek klesá bez bolestí tak, jako
kdyby si chti odpoinout. „Nemžeš dále?" táže se
Záruba, táta hoch z Anglie. Fricek neodpovídá. Táta
jde k nmu, sahá a k svému zdšení spatí jen krev,
kterak se ine z prsou. Fric má dosud otevené oi
jakoby se díval na všechny, ústa otevena, snad chce
mluvit, však ani slvka. Byl ihned mrtev. Odnesli jsme
ubohého mladika na Markyzku a ješt v noci jsme
vykopali nedaleko cesty z Remeše k Chalonu malý hrob.
Druhý den hoši se brzo z rána sešli, pišel i vojenský
knz a Frice jsme pochovali. Druhá to ob nejmladších
hoch, kteí nám odešli a kteí se nedokali dne vítz-
ství. Nikdy jsme nepestali želet tak mladých život...

*

Marocká divise má zmniti secteur. Ptáme-li se u štábu
ve Verzenay, nikdo neví, kam bychom mli jíti. Znovu
jdeme ke kanálu. Snží, už máme snhu pod kotníky.
Od posledního msíce abri se neopravovaly a to jest bída.
Po snhu déš, který neustane, až celá krajina jest

bláto a louže. Každý pináší na botách plno bláta.

V chýžích jsou nepromokavé celty nataženy, aby pi
spaní nekapala voda na naše tla a šatstvo. Strí-lí
nkdo lilavou do celty, voda se vyleje do bot ostatních
druh. Vyplavené krysy pebíhají po našich tlech i po
dekách a všechnu tuto bídu lovk musí pežít s dobrým
srdcem.

Za veera nastal rozhovor o naší píští cest. Kam?
Do Maroka i do Dardanelles — nebo do depot?

„Což pak nevidíte, balíci," vzkikne sergent Filip, „že
jaro nastává a tím pichází i veliká ofensiva, o které
se tak dlouho povídá? A že my tam budem, to jest

jisté, místo abyste obtžovali hlavu zbytenými otázkami,
spoítejte a oznate si kosti." Hovor se penáší na
chystanou ofensivu, a bude-li to poslední rána pro
našeho nepítele, jisto je, že brzo navrátíme se k našim
ve vítzosláv. Po debat zpívá se: „Až nebudeš moci,
sokola zavolej" a zpv rozléhá se podzemními drami.

*

Nedaleko Honza S. cosi robí u devné boudy, spíše
vtší bedny, ve které ozývá se chrapot a odfukování.
Honza uchopí kus kídy a píše na vrátka : „Pozor! Moská
prasata, možno je vidt pi krmení" a rychle zmizí.
Zákopem chodilo mnoho našich hoch a po pe-
tení nápisu otevrou dvíka, a nahlížejí a pi'opukají
v smích. Dv tla spí v sed; jeden druhému položil
nohy na ramena; voda jim kape po plášti a krysy hlo-
dají v chlebníku. První jmenuje se „les pán", druhý
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„peka". Mají svou vilu a dobe se srovnávají. Když se

probudí ,les pán" musí kolegu zatahat a oznámit, že

by si rád chtl pipálit cigaretu. „Ale dej nám pokoj,

ted se ani do kapsy nedostanu," odpoví mu peka. Mezi
tím ^les pán" vyhrabal se z dek: „Dej pozor a mn
nevyšlápneš zuby," kií na nj peka. Dvíka se ote-

vela a „pán" vypadl. Rozhlíží se vkol a míí k jedné

abri. .,Nekoun tam nikdo?" ale nikdo se neozývá. Jde ke
druhé, tam však po nm praštili starou botou. Teprve
ve tetí abri Kdos se smiluje a pone kesat, až hoák
chytla náš „pán" si pipálí a s chutí pouští dým do
istého vzduchu.

Oficielní zpráva pišla. Koncem msíce dubna od-

jedeme pry. „Za takového poasí nikdo nemá smilování,"

pronáší se. „Ovšem prší a zvlášt na jae, to jest d-
sledek kanonády, vzduch se deplaguje."

„JákTi, místo pednášek hlete odnést vodu z abri

do kanálu. Ani kousek suché zem lovk zde nenajde

;

není-li to k utrápení," /abduje Filip.

*

Ve vesnici Prunay potkáváme mnoho neznámvch
obliej, cizí dstojníky, kteí picházejí nás vymnit.
Do 48 hodin má ivise Marocká opustit tento útulný
lísek, ve kterém jsme prožili prvních šest msíc vá-
lené doby. Tedy pro n jsme tyto díry podzemní každé
noci upravovali, a pi tom tolik zakoušeli . . . Pro n
jsme vyzdobili u kanálu svá obydlí, zasázeli kvtinky,
urovnali pdu a ozdobili pískem, opravili slamné chýže,
vyistili shnilou slámu a pinesli erstvou. Pro n jsme
nasázeli do malých políek salát, etkviku a rznou
zeleninu. Toto všechno musíme opustit a zanechat
druhým: ubírat se jinam, hledat jiné štstí.

Dne 24. dubna poslední obd v tomto údolí remešském
a na cestu k msteku Villers. Vidli jsme dobe, že se
ubíráme k mstu Remeši. Jest ješt zima, zem jest

udupána, jdeme rychle a tiše, beze slov. Nkdy tu a
tam dlový záblesk, který nám oznamuje, že se vzdalu-
jeme od bitevní linie. Míjíme prapor, který u cesty od-
poívá. Ozve se hlas : „Takový vrch tak rychle vyšlapat,
to dovede pouze Marocká divise."

A zase ticho, jen dupot koní, hrení voz a dopadáni
bot na silnici ozývá se v mrtvém okolí.

Jitro nastává, rány z dl oslabují a jen stží pozoru-
jeme jejich slabý záblesk v dáli. Dstojníci zapalují si

cigarety. Jeden po druhém kroutí si „retku" nebo na-
cpává dýmku. Kou vystupuje nad celým praporem,
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Kolem cesty rozloženi, všichni ekají na fourriers, by
je zavedli do ubikací, kde prý je hojn vody a aprovisace.
V novém bydlišti z poátku, tak jako všude, obyvatelé
myslí, že legionái jsou špatní lidé, že jsou v legii, by
napravili svoje chyby. Ale po krátkém ase zvykli si

všichni na nás, úpln pátelsky jednali s námi, zvlášt
vidli-li, že utrácíme hodn penz. „Voják jest jako žena,
má-li peníze, utratí je; ale mezi vojákem a ženou jest

pece rozdíl : voják kupuje, ale nesmlouvá ! Tady bychom
se nenudili, i kdyby nás zde nechali do konce války".
Ale slova ta jsou provázena rozkazem, nastoupit další

cestu.

Cesta naše rozdvojuje les zvaný „la Montagne de
Reims". Krása lesa dojímá. Lesem vznáší se lehká pára,
která halí mlaounké listí a jemné vtve. Zpv slavií
rozléhá se lesem. Cestou kolují rzné zprávy : pojedeme
z nádraží G. do našeho depot, podle druhé zprávy jdeme
zesílit posádku paížskou, a tato zpráva se nejvíce líbila

každému. Na úpatí lesa, v dolin, blýská se ervené a
zelené svtlo, stoupá kou a brzy vidíme domeek zdný
z cihel: nádražní stanice. Na fasád je velká tabule,

kdež teme : Germaine. Dlouhý nákladní vlak už na nás
eká ; jsme v Germaine a nastupujeme do vagónu. Vagón
po vagónu spustí:

Si tu veux, faire non bonheur Margueritte
a opouštíme stanici. Msta míjejí a každý dychtí po té

toužené Paíži. Pijíždíme k St. Denis a Versailles a
odtud již pozorujeme Paíž, msto svtla. V každém
jednotlivci zabuší srdce, každý se rozveselí a rychle se
vyptává zízence : „Nevidl jste zde projíždti Zuavy a
Araby?"

„Ano, vera zde byli," odpovdl.
„Na kterou stranu odejeli?"
Zízenec váhal s odpovdí a konen dodal : „K severu."

Všichni se zamvsleli a jen ti, kteí neekli, že pjdeme
do depot, se vítzn usmívali. „To skuten byste museli
býti trknuti, abyste vili, že pjdeme válit do Bois de
Boulogne „na zotavenou," dodává sergent Filip. „Carao"
španláci povzdychují, neb tšili se, že si prohlédnou
Paíž. Tu Belgian pistoupí ke skupin voják a vy-

praví : „Tamhle, co záí kostel Sacre Coeur a pod ním
Montmartre se ztrácí, jsem chodíval astokráte na ve-

erní vvcházky. Škoda, že nemohu vás jednou provésti

a ukázati všechna roztomilá místa.
eši zkoumali, jak by se co nejrychleji dostali k „Sle-

pikovi" na jitrnici a plku erstvého piva a vyptávali

se, kdy odjedeme odsud a zdali mžeme si zaskoit do
Paíže. Nikdo nemohl poradit. Dstojníci v ele s ko-
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mandantem Noiretem odešli pro rozkazy. „Nejspíše
pjdeme do Belgie, kde je budeme boxovat," dodává
jeden ze starších. Druzí picházejí z obhlídky a stžují
si: „Nic plátno — ven nemžeme a nekoupíme zde ani

kousek slaniny. Záložníci jsou na stráni a velmi písn
hlídají." Ješt mnozí a mnozí jsou pohrouženi v my-
šlenkách, zadíváni na msto krásy, když ozve se trubka
a každý ubírá se zvolna k svému vagónu. Aprovisace
byla vyprázdnna a nemožno ji znovu doplnit. Musíme
se spokojit tím, co vojenská intendance nám podá.

„Dnes si pkn stáhneme bicho páskem !" — Legio-
nái se bijí staten, bez reptání, s úsmvem. Ale když
se nepracuje, ani nebije v poli, legioná chce míti za-

dostiuinní, dobe jíst, pít a spát Proto tžká nálada
padla na legii.

Na štstí na další cest polní ambulance stojí blíže

kolejí. Práv vycházejí sestiky-ošetovatelkv a mávají
bílými šátkv a zdraví vojáky: „AE žije armáda!"

Tisíc hrdel odpovídá zpvem Marseillaisy, a to staí,
by dívjší veselost se navrátila do srdce dobrovolníka.
Zpv rozléhá se všude, v každém vagón. Celý den
projíždíme krajinou, až k veeru náš vlak zastavuje se
u velkého nádraží, kdež rovnž stojí jiné vlaky: je to
belgický, dlostelecký pluk nov zformovaný: náadí
anglické, kon kanadské, a dla francouzská. Naši Belgi-

ané jeví živý zájem a vyptávají se krajan, kde byli,

kam pjdou. Další stanice hemží se Angliany, kteí
stojí na peronu. Legionái podávají jim z oken polní
láhve a peníze, by jim zakoupili vína. „Vždy jsm e
pece bratí," domlouvá jim jeden, ale Anglian se pou; e
smje a s místa se nehýbá. „Hnte pece sebou, va
chvíli pojedeme dál a máme žíze." V tom pichází
zízenec a upozoruje: „Jsou to štábní dstojníci."

V cest stále pokraujeme a za noci (byla práv
plnoc, vlak zmíruje rychlost), ozývá se polní trubka.
„Všjchni dol! Jsme u cíle."

teme: „Aubigny" a za nedlouho celý prapor na-
stupuje pochod k Bethonsart, severn od Arrasu.

ÁST XVI.

A r honneur en Artois. Na práce k zákopm. Tambu-
rašský kroužek ped útokem. Ouvrages blancs. Za noci.

Poste de secours. Farma Berthonval.

Jaká to smutná vesnika doopravdy! Berthonsart vy-
znauje pouze opuštnost a zapomenutost chudoby. Zde
cítíš, že všichni muži jsou ve zbrani. Nepotkáváme než
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staré ohnuté starce, babiky, ženy a dti. Pole nejsou jižij

obdlána. Dvorky jsou v nepoádku a všude nalézáme
neistotu. Stodoly jsou vyprázdnné a jejich šedivé,
z bláta stavné stny se rozpadají. Rybnílcy, ve kterých
domácí dobytek se napájel erstvou a istou vodou, jsou
zneištné a pipadají nám jako erné kaluže, z kterj'ch
se vypauje ošklivý zápach. Cesty jsou vyježdné usta-
vinou dopravou munice a vojenských voz. Jediná

NeuviTíe
srVaasl-

studn hluboká na 30 metr vydává istý nápoj pro celou

obec i pro vojáky. Nelze dostat nápoje mimo kyselé pivo.

Žádné poti'aviny krom sýr špatné výroby a suchého
salámu. Naproti tomu nalezneme dosti vajec, a to erst-
vých, dv za 15 centim. 'A jelikož budeme útoit, a to

je oficielní, tož si pilepšíme dle možnosti, bychom mli
dost síly. Bydlíme pod širým nebem. Na štstí neprší.



Teplo jest píjemné. Spáti pod stany, ped nimi pušky
seazeny, jaká krása ! Hned z jitra kohouti nás ze spánku
probouzejí. Na to slepice kdáí, že snesly vajíka. A naši

hoši již neekají, utíkají hledat hnízdo a vybrat teplé

vajíko. Celý den je pro celek nuda. V zahradách i na
dvorkách, v polích vojáci odpoívají a dímají. Vesnice
jest rozdlena na dv ásti a je obydlena dvma pra-

pory. Po 3 dnech klidného odpoinku uzaveme své
torny, setniny dají se na pochod. Pozorujeme též, že
kulomety, které se práv spojily v jeden celek, tvoí
novou setninu. Poet kulomet je zvtšen. Mimo to máme
ješt brigádní setninu kulometnou, která se skládá ze
Zuav, ^ab a legioná a i ech.

Rovina . . . Obloha zahalena mrany. Po dlouhých
cestách, které vedou širokými suchými planinami, pohy-
bují se stíny voják tak lehce, jako by njaká síla ze
zadu je hnala. To jsou pšáci, dlostelectvo a vozatajstvo.

Zdá se, že všichni spchají v jeden bod. Zde kižujeme
naše divisní dlostelectvo, známe je již z úseku u „Mar-
kýzky", na to objeví se nám píjemní Zuavové a arabští
chuja z fotu Pompelle. Na samé kižovatce oekává
a pehlíží nás divisní generál Blondlai Svou divisi má
nyní na oích zde na planin úpln holé, vystavené
slunením paprskm.

Dla! To už je skoro vností, co jsme neslyšeli

houkat tyto brachy. Najednou spatíme pozorovací balon.
Za odpoiním obdivujeme se tomuto dílu, jež poprvé
vidíme. Nedaleko odtud je skladišt munice a dloste-
lecké povozy i spežení vše pohotov, pichystáno. Na
úpatí malého návrší ukazuje se nám vesnika Acqu.
Zde už vojáci obývají též pod stany nebo pouze pod
stromy. O nkolik krok dále je hojn devných barák
postavených ženijním oddlením na rychlo. Mají sloužiti

za ambulance. Sotva že jsme shodili torny s ramen do
kteréhosi kouta i s puškou, již trousí se jeden za druhým
do hospody, kavárny, do obchod nakupovat Místo je

výborné. Mladé dívky pinášejí nám dobrého vína er-
veného neb bílého i piva a i více jiných zakázaných
vcí k pití. Obyvatelé jsou velmi pívtiví vi nám.
Sami nám istí prádlo a vbec všechny služby nám pro-
kazují, které pouze civil mže pro vojáka uinit. Krásné
chvíle z Verzenay se vracejí. Zpv ze dvork hlaholí.

eské písn vzduchem letí do dáli

„Jožko," zvolá Tonda erný, „pošleme si pro nástroje
a zahrajeme si naši „Lví silou, vzletem sokolím". Podívej
se, jak už se Kuchyka tší, až si poádn na berde za-
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brnká." „Již tomu jest pes rok, kdy Jsme poprvé dávali
první koncert v Paíži," odpovídá Jožka Vantuch, ka-
pelník tamburaš. „Vím, že se mn a vám všem velmi
stýská po našich bizernicích, braech, bukariích. S jakou
chutí bychom si byli asto zahráli na odpoinku i za
noci v zákopech. Vymýšleli jsme si plány už astokráte,
jak to udlat, abychom mli své nástroje zde na blízku.

Avšak dostali jsme se do dnes jen k pání a myslím,
že se dále nedostáném. Už je pozd. Vzpomínám na výlet
do Chaville. Vidím dosud drahé hochy, s jakým zápalem
hrají, jak jsou ponoeni ve zvuky svých nástroj, jak
by za harmonii jejich zvuk tanily jejich duše. Jožka
Vantuch, náš sbormistr, dává znamení forte-pianissimo.

Vedle Chudomel vážn tepe do bizernice s Fišerem. Za
ním Vitner, Rychlovský, Vyskoil a Chrza brae pohání
trsátkem — Tonda erný s Kazdou vyluzují na tetí bra
hlubokou melodii a Kuchyka na berdetu udržuje tempo
s bukarií, na kterou hraje Eluch. Vše splývá v harmonii.
Když pišel pravý okamžik, z 15 len kroužku 12 nás
bylo odvedeno. Po výcviku odjíždli jsme na bojišt
a dnes jsme ped velikým dnem, kdy na naše bedra
uložila francouzská vláda velkou práci. S radostí béeme
ji na sebe a chceme dokázat, že hodní jsme jména es-
kého a že každý okamžik je možno spoléhat na nás.

Po 6 dnech rychle uplynulých nastupujeme do zákop.
Scházíme do širokých, na rychlo upravených okop. Prší.

Mohli jsme i zde pozorovati novou skladbu zem ervené
hlíny ; zvlášt pršelo-lí zapadávali jsme do této kvasové
hmoty a stží jsme vytahovali nohy. Stalo se, že n-
který voják nechal své stevíce v této ervené hlín.
Ohlédneme-li se vzad, spatíme vysokou vž kostelní
napolo zboenou, Mont St. Eloi a milou ddinku, která se

ztrácí pod hustým híjekem. V pedu proti nepíteli
táhnou se nmecké posice zvané Ouvrages blancs. Z naší

nejbližší posice, která jest ?5 m od nmeckých drát, m-
žeme si úpln dobe prohlédnout tento labyrint zákopový,
který se vine ve velkém rozsahu. Dráty v hloubce za-

ráženy železnými kly plazily se na 25 m ped námi.
A teprve za nimi jsou zákopy, které ztrácely se k cest
od Arrasu k Bethune. V našem zákopu ani jediná skrýše.

Dnem nocí zstat pod širou oblohou. Kde jsou naše
krásné zákopy, které jsme zanechali v Charapagni
„u Markýzky". Lenoši, kteí zde byli ped námi, mohli
aspo vykopat díru na úkryt ped deštm. To jist už
poítali na nás, lopatou a motykou však nel e nic ud-
lati v této mase, která se ihned zpropadne ; ale nemáme
ani as na práci. Všichni musí zstati na stráži s puškou
namíenou v ped a jen bdít. Proti minám záchranou
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zbývá: štstí lovka. Nastává noc. Ty nešastné noci

jsou vždycky nemilým hostem pro každého. Lehce od-

hrábneme hlínu ped sebou pro pípad útoku. Nkolik
metn*! drát vypluje prostoru mezi lidmi, kteí se mají

bít. Dole pod námi saoéi pipravují podkop, takže se

nám zdá, že slyšíme tlukot lopat a motyk. astokráte
v hrobovém tichu slyšíme každý výdech. Nejednou zdá
se nám, že slyšíme praskot pušky a líulomet. Naslou-

cháme sykotu podivnému, který zaniká. To zas vítr

pláe a naráží do drát. Rozráží se prudce na špikách
kolík. Zdá se ti, jako bvs byl opuštn sám a sám na
lodním mstku za boue. Kolikráte všechny tyto sluchové
klamy slévají se spolen a tvoí jediný plá i mrtvý
povzdech.

Hlavní sanita marocké divise obývá farmu Berthonval.

Z této veliké budovy hospodáské nezbývá nyní než n-
kolik holých zdí. Sklepem vcházíme do dlouhých cho-

deb, kde pi svíce vojáci odpoívají. Když dopadne
vtší stela na tuto budovu, spodek pouze se otese,
z kvádr odletují výlomky na všechny strany. Vojáci

klidn pijímají dopadající rány. Ale jest zapovzeno
vojsku obývati tuto budovu i spíše její trosky již delší

as. Škoda, nebo regimenty by se mohly uschovati celé

v podzemní chodby. Avšak ti, kteí znají skrýše a sílu

podzemních sklep a pípad jich shroucení dávají za

pravdu svým vdcm, nebo býti za živa pohben a udu-
šen '— mráz pechází po tle. Nmci okupovali
již jednou tuto farmu Berthonval a bez oddechu stílí

na otevené okolí kolem statku, na cesty a zvlášt kolem
studn, kde ponejvíce chodili vojáci pro vodu. Nutná
tato služba vyžadovala asto smrt. Bez varování bylo
mnoho a mnoho voják poranno na tomto míst. To
není studna jako u Markýzky v Champagni, tam to také
syelo, ale "mli jsme tam pro ochranu vz, kousek er-
vené zdi všelijak namalované a zde — to jest jako ruka
otevená nepíteli. Mnoho ranných sem picházelo
anebo pinášeli je sanitáci z prvních linií. Mrtví jsou

pohbíváni na malém hbitvku „Ecolvre". Divisní po-
mahai odnášejí ranné'dozadu k voziim. Práv piná-
šejí sergenta^Araba.' Za' tmavé noci byl na patrole s po-
ruíkem a'nkolika Araby. Nmecká patrola je napadne
z boku, stílí do'sebe; na stran Arab nejsou ranní,
ale pi ústupu sergent zave a klesá k zemi. Nmec mu
vrazil dýku do zad. Na nosítkách kií, svíjí se, krev
prýští mu ústy, stéká na krk a na šatstvo. Opodál n-
kolik"lehce ranných kouí. Zaouzená lampa osvtluje
sklepní místnost. „Poruíku, poj ke mn," kií Arab.
,CJo je, ben Arbi?" „Knze -* Vojenský knz,



vážný a úctyhodný staec, Dubreuil (padnul pi útokn
za nkolik dní) jest poblíže, „Ote mj, poruíku mj,*
vzdychá Arab. Ticho kolem. Všichni myslí, že muž jest

mrtev, ale opt volá: „Chci se zpovídat..." Vojenský knz
poklekne, všichni sejmou apky a knz pedíkává
otenáš. Mezi tím Arab skonal.

Po chvílí pichází Španl a pone vypravovat, kterak
napadli Nmce.^ »Bylí jsme na stráži v jedné díe, náS
desátník, dva Spanlové a ti Rusové. Nedaleko nás
ozval se nmecký hlas: „Kamarádi, kamarádi!" Chceme
stfilet, ale Rus, který znal nmecky, odpovdl: „Kdo
jsi a co chceš?" Neznámý odpovídá: „Jsem vyzvda
a podailo se mi utéci, mám dobré zprávy." Rus mu
odpovídá: „Jsi ped nmeckými zákopy, poj jen blíž,

nic se ti nestane " V téže chvíli, kdy zbablec
chtl skoiti do naší díry, šest bajonet ho pikovalo
k zemi.

ÁST XVII.

Popis kraje Artoiského. Poslední naše zábavy v Acqu.
Rozkaz generála Petaina 7. kvtna 1915.

Déš ustává. Po ase mohli jsme dobe pozorovati, že
Nmci stílejí pouze na cesty, baterky, farmu Berthonval
a vesnici Mont St. Eloi. První linie jsou velmi blízko
u sebe, obus padá málo, ale za to miny. Za ticha se

mžeme seznámiti s krajinou. Proti nepíteli nevidíme
nic nežli husté sít drát — dál lehce zvýšenou pdu
a vlny bílé zem — což nám naznauje hnízdo kulo-
met. Snad brzy se pesvdíme, zdali jsme se v do-
mnnce nemýlili. Na stran francouzské spatujeme sil-

nici, po které se dosud tyí stromy ve dvou adách.
Více v zadu Mont Saiut Éloi s dvma vžemi polozbo-
enými a ustavin v koui stel, které praskají opodál.
Dlostelectvo spatujeme všude. Dv ady 75 jako ne-
pekroitelná hradba, 155, které dívají se hroziv vzhru
a chtjí zniiti vše, co se jim pekážkou naskytne. Chrlí

ohe jako šílené a ihned zas se uklidní. Všude plno
vojska, které nosí stely, miny, dráty a munici ped
zraky záložník, kteí upravují zákopy k blížícímu se

útoku. Pobyt 48hodinovv v zákopech staí, a na to pi-
jdou 4 dni odpoinku. Mezi tím dostavila se posila do
našeho pluku. Jsou to eši z cizinecké legie z tetího
pochodového pluku a mimo to Poláci. „Spoítejte si

líosti," pipomíná sergent Filip. „Divím se jenom tomu,
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že Nmci tak málo stílejí," hovoí jeden z hoch. „A
pro by vyhazovali marn stelivo, pokají, až my bu-
deme útoiti," dodává druhý

„Ale vždy my jim všecka dla rozbijeme, máme zde
tolik našeho dlostelectva," pone jiný vykládat. „Až
všechna dla spustí koncert, to bude asi hanebná hudba.
Nerad bych byl na druhé sti-an, kam to vše je namíeno."

IJtok je oficieln ohlášen a cizinecká legie má est
útoiti první. „Muži odejdou bez toren, pouze stan se

zbalí a dá se pes rameno a do nho se zabalí na ti
dni jídlo." ety dostávají revolvery a dýky. Tyto po-
slední jsou rzných tvar a forem. Jsou to eznické
nože s devnou pochvou rovného ostí, nkteí mají
apaské nože, tetí druh jsou pouze železné tyinky na
konci ohnuté co rukov a na druhém piostelém mají
špiku k bodnutí. Na pestihování drát máme veliké
nžky a háek, který se pipevní na mušce u pušky.
Rozdávají se též rzné plátné balíky, vaty, zabalené
v kauuku. „Tuto vatu namote ve vod a pitisknte
k ústm a nosu, jest proti otravným plynm a celé
apatice nmecké kultury." „A jak budeme kouit?" táže
se Jonáš. „Vždy dýmku ani z úst nevyndám," a už vatu
vyhazuje a prázdný pytlíek nacpává tabákem. „To mn
nevyschne tabák, a ten mám radji v ústech s dýmkou,
než njakou vatu." Dostáváme též ervené praporky,
bychom jimi dávali znamení dlostelcm. Jinou látku
bílou pišijeme si na záda, by ze zadu mohli pozorovati
dlostelci náš postup. V rozkaze se praví: „Pejíti
všechny linie nmecké bez zastavení a co nejdále dojíti.

Jiné vojsko vyistí zákopy a dobyté okopy pipraví pro
druhé; reserva požene nepítele dál za hranice."

Prší. Je takový déš, že útok jest odložen.
Vracíme stelivo, zbran. Po dobu dvou dní ustavin

pršelo. A po dvou dnech 155ky ustavin je slyšeti.

Vrací se slimko. Hlouky našich hoch živ debatujících
o nastávajícím programu usedají na trávník pod zele-
najícími se stromy, jež hlásají nám nové jaro. Odtud
vznášejí se citové písn. Skoro všichni domníváme se,

že ozvna roztrhává obrovskou masu vzduchovou a že
vánek donese snad zpv našich srdcí k našim milým
a drahým duším do vlasti. Dnes práv více než kdy
jindy myšlenky naše sousteují se v každém jednot-
livci a v každém srdci hál slib náš sladký. Slib, který
jsme si na obrovské esplanád Invalidovny spolen
dali a v msteku bayonnském pod eskou národní barvou
vrn písahali. Co síly bylo v tchto nkolika slovech

:

„Ve jménu volnosti, rovnosti a bratrství a v dve
v republiku slibujeme, že budeme bojovati pro práva

53



republiky a lidskosti až do posledního muže a poslední
kapky krve." Tento slib nejen že hál každého jednot-
livce, ale též mu dodával mravní síly a velké nadje na
vítznou budoucnost.

Slunko peskakuje již hustými a nízko nad zemí se
valícími chuchvalci mraen a vstilo, že útok pipravo-
vaný a pro špatné poasí odložený bude co nejdíve
rozpoután. Bylo k veeru po páté hodin, hoši vyšli si

na procházku. Kolem vel život jako o pouti. Skupiny
voják živ hovoících stály na každém rohu, skoro
u každého domu. Jinde opt jiní hráli bezstarostn ko-
panou. Zatoulali jsme se daleko do polí za vesnici, by-
chom mohli voln hovoiti a si zapti. Teprve k západu
slunce obraceli jsme své kroky a nazpt vraceli se po
široké silnici do vesnice. Míjeli jsme chalupy, jichž sto-

doly a chlévy jsme obývali. Z otevených oken hostince
zaznl a nás upoutal veselý zpv a rozmarný smích.
Nasloucháme a se zájmem sledujeme sentimentální me-
lodii naší lidové písn : „Ach, není tu, není, co by mne
tšilo" a kdesi hluboko v našich srdcích vzbouila city,

jež nás pikovaly k oknm. Všichni v myšlenkách po-
hrouženi zbožn naslouchali tonm našich eských písní,
které se stídaly jedna za druhou a jež zde, daleko od
našeho domova, nahrazovaly nám teplé mateské lokty.
Naše myšlenky letly daleko k nám, dom. Naslouchali
jsme a v šastném peludu prožívali znovu štstí a klid
nedlních nálad po našich vesnikách. Vzpomínky na
otcovský krov, náru milenky, ztracené stezky ve strá-

ních, odjezdy do ciziny, radosti návratu dny, jež
jsme v klidu spolen trávili v Paíži, to vše zaplavilo
naše duše v pedveer veliké bitvy. Náhle ze stesku
byli jsme jako kouzlem vytrženi. Jako rána prasklého
náboje vzbouí klidné ovzduší, tak naše nejmilejší za-

bouila svtnicí, rozsvítila žár v oích a napjala svaly:
„Jdou, sokolské šiky jdou..." zvuelo z hidel Tondy
erného, Laky, Bernarda, Bezdíka, a jiných a jiných
a v to mísil se hluboký bas Motlv. Tu Jožka zašeptal:
,Ano, snad již zítra vstoupíme v arénu a pjdeme v so-

kolských šicích tam " rukou ukazuje k po-
sicím. Ani nedoekl, když celý sbor spustí: „Lví silou,

vzletem sokolím " Ano, lví silou ku pedu kráejme
a tak jako vždy, tak i tentokráte dobudeme si vítzství.
Chtli jsme se ubírati dále, avšak zamilovaná píse
bratra Bezdíka, našeho praporníka : „Zapome, drahá . .

."

jako ševel strom zašumla síní. V jejích slovech se
zpovídaly naše duše, jejímy slovy jsme posílali vášnivé
pozdravy tm, kteí se musí nauit zapomínat. „A budou
moci zapomenout — tam— doma — ?" Nedomyslili jsme,
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nemli jsme asu domysliti. Dojmy tesklivé ty tam,

v oích záblesky ohn, odvahy a žert, jarost znovu se

rozpoutala, ze sin zvuel smích a živý hovor. Hodiny
míjely, okamžik pomalu se piblížil. Hoši povstali, sali
svoje apky. Píkladu jejich následovali všichni v síni.

Ticho, nikdo ani nedutal. Každý poznal, co se bude
zpívat. Na znamení vznešené zvuky naší hymny „Kde
domov mj?" zaznly. Zbožn nasloucháme, vzbuzená
touha leje novou sílu v naše nervy, zíráme v oblohu,

která se jasní, šíí a náš duch zalétá v kraj ten bohu-
milý, jenž byl kdysi náš a bude jím zase, po nmž jsme
tak' dlouho toužili, a kterého už nikdy se nevzdáme.
Budeme vzdorovati, budeme ho brániti proti všem, kteí
by nám chtli v našem dom poroueti. Zdvihnme hrd
ela svá, zmaíme silou vlastní jejich moc, bychom na-

vrátili své zemi dlouho, dlouho želanou svobodu...
Dstojníci šli ješt jednou podívat se na cely úsak,

kam pijdou ped útokem, do kterých zákop. Mezitím
znovu jsme dostali zbran, munici 'a konservy. — »My-
slím, že to, bude jen taková procházka „vojenská" —
hovoí si Šibal, „s puškou na ramen". „Rozhodn, jak-

mile tisíce a tisíce dl spustí tanec, kdo by mohl od-

porovati tomu," odpovídá Kuklík. „V líterý dáme si

plku ve mst Douai", pipomíná Vašek P.

7. kvtna útok byl odložen. Den na to dstojníci byli

pozváni k plukovníkovi, který jim odevzdal rozkaz
k útoku:

„Po 9 msících války, po 7 msících v zákopech,
jest konen as, udlat poslední nápor v nepátelské
linie a nepítele zahnati mimo francouzskou pdu. Ho-
dina udeila. Armáda nikdy nebyla tak silná a moráln
výše postavená. Nepítel po zoufalých útocích za první
msíce války jest nyní omezen na obranu, jak na naší

front západní, tak i na východní. Neutrální zem oe-
kávají našeho vítzného znamení, by mohli se vrhnouti
s námi proti barbarm.

Nepítel ped námi má jenom nkolik divisí. Naše
síly jsou tynásobné a disponujeme obrovským dlo-
stelectvem v také míe, že nebyly pípravy v takové
síle nikdy za žádné bitvy.

Dnes nejde o to, udlati malý výpad nebo vzíti jim
jediné zákopy, jde o to, nepítele zniit a proto: útoit
co nejrychleji, v boji v>'trvat, stále pokraovat, bez
ohledu, zda pijde únava nebo zda nebude nic k jídlu

a pití. Nic by nebylo udláno, kdyby nepítel nebyl
úpln znien.

By každý dstojník, poddstojník a vojáci byli si

jisti: až rozkaz k útoku bude dán, pokraujte do po-
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sledního vítzství. Nadešla chvíle, by vSechna energie
a všechny obti pineseny byly pro Vlast!"

Chef Etat Major: Gen. Cmdt. 33. C. A. Signé:

J. Wion. Petain.

ÁST XVIII.

Náš ideál. Poslední hodiny ped útokem.

Na obloze není mráku. Pda jest skoro vysušena.
Z vesnice Acqu vidíme ist polorozbité vže kostelní
vesnice Mont St. Eloi, kolem nich vystupují erné
mráky z huících dl a ztrácejí se v istém nebi.
Všude hovoí hlouky hoch, eských dobrovolník. —
Z každé ei, u každého týž cit, táž myšlenka: náš
ideál.

Co jest náš ideál? — ptáme se a již hlavy se
kupí k sob. Myšlenky všech sbírám v jednotný závr:

„Konáme svoji povinnost, bojujeme, avšak nehle-
dáme píkladu v djinách, který bychom si stavli za
svj cíl. Píkladem jsme my sami sob a jsme hrdí
na své iny, na své dobrovolnictví ! Cítíme se muži
své doby, které svt nevidl, i nevadí nám, že historie
najde i na nás chyby."

„Jsme dnes píkladem vkm budoucím i chceme
jím býti každým slovem i inem. Vle je, ale na cest
za svým ideálem nacházíme steré pekážky. Prvou je
lidská slabost, jež mže na nás zanechat následky po-
klesku, avšak to, co udláme, vn bude hlásat, že
úkol spoívající na našich bedrech, jsme pochopili a
vykonali."

„Život dlouhý a strastiplný svým chladivým tokem
smyje stopy poklesk jedinc, v šumném svém proudu
odnese rmutné viny tch, kdo svou váhavostí a obo-
jetností v národním cítní istý proud zkalili, pece
však na dalším toku proud života zistí se bláta a
špíny a historie naše bude potomkm posilujícím pra-
menem bez kalu a bez rmutu."

„To naše víra v ideál, cesta k nmu je daleká
pes strmá skaliska s píkrými spády, avšak jsme
proudem, který se nezastaví, i kdyby svt ml ustát
ve svém bhu, my pjdem dál, teba osamoceni a
pouští, nebo náš proud nevznikl dneškem, ale ode
dávna jíž sbíral vláhu své horské vody a ode dávna
na mohutnou umlou hráz bil mohutnícím svým
tokem. Verejškem pední vlny prolomily štrbinu
v hrází to jsme my brzy hráz pukne
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šíe a již kypící proud na všechny strany se rozsti-

kující sílí a vrhá se v ped, do propastí a do strží

a mezi navalenými balvany rznými cestikami spje
ku pedu za jediným cílem. Zítra hráz se shroutí a

mohutný proud celou silou, jež dímala v nadržené
moci národa, zaplaví údolí, strhne balvany a znií
moc, jež ho poutala. Proto my, eští dobrovolníci,

cítíme se silni, jelikož v nás co v pední ady opírá

se vná síla našeho lidu."

„To jest náš ideál — již od prvních chvil, kdy
cítili jsme chmuru války viset nad sebou, to jest ideál

náš, za kterým s neobyejnou radostí kráíme v ped !*

Schyloval se den osmého máje. Vzduch istý nás
zahíval istým a teplým vánkem. Snad nikdo nepo-
mýšlel z nás na spánek, naopak, ješt pi svíce dopisovali

jsme poslední dopisy, poslední pozdravy zasílali milým
známým — do Paíže, když dom jsme psáti nemohli.

Bylo k plnoci, když rozdlováno bylo jídlo pro zítek

;

teplá hustá polévka, kus hovzího masa a erná káva.
„Kdy a kde budeme zítra obdvati ?" tázali se

starostliv hlasy. „Zítra? Zítra v poledne už budeme
daleko odsud" — rozveseluje nás kapitán Salle — „a

obd si spolen uvaíme v Douai, kde našinci budou
nás oekávat, bychom je osvobodili a ti s radostí ud-
lají všechno pro nás."

„Což nevíte, že druhé vojsko pijede v autech za
námi do msta Douai a že ti budou pokraovat, mezi
tím, co my si odpoineme?" vypráví klidn poruík
Audriani. Za nedlouho celá setnina stojí pipravena na
silnici. Vojáci jsou v lehké válené výzbroji bez ranc.
Pouze celty, stany stoené pes ramena, ve kterých
máme na tfi dni jídla. Mimo to náboje, granáty a nože.

Slabé písknutí píšalky a v tichu A^krauje první
setnina eská smrem k Mont Saint-Eloi, k posicím. Zde
oekávají druhé prapory cizinecké legie, které následují
v tichosti za námi.

Jak bychom si rádi z plných plic a hrdel zapli
naposledy, avšak nebylo nám možno rušiti noní klid.

Za vesnicí Mont St. Eloi v lesíku obrovská dla stojí

pipravena, jen spustit hudbu; na nich bílou barvou
nateno : „270 de sige" (pevnostní). Krátká pausa násle-
duje. Mluvíme k dlostelcm : „Pátelé, jen jim tam
posílejte tato cigára!" — „Nebojte se, postaráme se o n,
aby došla na správné místo."

„Jsou to ale pkné kousky — co? Dopadne-li na
kuí oko — tak nevím ".

„Neházejte je pak na naše hlavy I He ?"
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„Ty jsou rekomandované, ty jdou do jistých rukou!"
»Au revoir, les petits gars —." Ku pedu — pomalu,

ale jist. Nad hlavou syí stely, volání kepelek mísí
se do noní harmonie.

Picházíme k farm Berthonval a vstupujeme do zá-

kop. Na jedné kižovatce stojí komandant Noiret, otec
našeho praporu. Vojáci zdraví s upeným zrakem, jako
by chtli íci: „Jsme pipraveni!" Komandant skloní
pouze hlavu, ímž chce íci : „Spoléhám na vás

!"

Posice jsou brzy okupovány. Prapor C. došel nejbliž-

šího bodu nepátelských linií úpln ped dráty a usadil
se do malých zákop.

Za ním prapor Mullerv D. jest v první linii. V dlou-
hém zákopu spojovacím odpoívá prapor Gaubertv A.
a poslední v reserv bataillon B., kterému velí koman-
dant CoUet. Podle zvyku Nmci odpovídají jen nkolika
výstely na naše baterky a kolem farmy nkolik šrap-
nel na cestu. Pojednou 4 ostré výstely, pímo drtící

vzduch. Jedna naše baterka 75, která oznamuje, že jitro

nastává. Jelikož dnes žádné kávy nebude, musíme se

uspokojiti tím, co jsme si s sebou vzali do bidonu
(polní láhve). Jeden po druhém otvírá konservu, na-
pluje kárky vínem a svaina pokrauje. Celá eta sedí

na zemi, nohy vystrkují slunením paprskm, kdežto
tlo schovávají dosud ve stínu. Kapitán a poruici po-
zorují periskopem nepátelské posice. Pichází koman-
dant se zapálenou dýmkou. Všichni vstávají. Jedním
pokynem dal znamení: „Zstate, jak jste." „Nikdo se
nedívá pes okraj zákop na „bílé práce". Každou chvíli

stelba našich dl se zesiluje. Nmci odpovídají 77. N-
kteí z nás myslí, že dlostelci nestílí rychle. —
Strpení — . Zase se zane snídat a jako zákusek — e-
pová lihovina úpln istá — . „To je výtené," chválí si

Petr. Stelba se zesiluje stále ím dál, tím víc. „Ti se

zapotí u kanónu, ti jim toho naházejí!" adami pro-
chází vojenský knz Gas s lékai a tyto osoby každého
posiluji.

ÁST XIX.

Útok 9. kvtna 1915. Druhé a tetí zákopy. Cesta

Bethune-Arras. Jonáš „ambasadeur" v drátech. Kolem
Targette. Nmecká JaLeš, U Neaville Saint Vast.

Tonda „erný" Novák mrtev.

Zákopy jsou zaplaveny slunenými paprsky. Zaíná
horko. Nkteí vystupují na malé schody, které vedou
na planinu a odtud pozorují stelbu našich dl. „Podí-
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vjte se, jak to jest krásné!" volá Bernard. V nmec-
kých zákopech metr za metrem naše granáty dopadají

a zdvihají celé kytice zem. Uprosted tchto kytic po-

letují rozliné vci: celé trámy, prkna, a možná i lidská

tla. Vidíme stoupati dým. Miny (obussiers) pomalu vzlé-

tají k oblakm a na konené cest ztrácejí se zraku, kdy
dopadají na rzná místa. Jejich výbuchy nelze pirovnati
dlovým stelám: pokraují po celé nepátelské linii,

vystujpují jako motýlové voln nahoru, jako roj vel
ztrácejí se rychle a ve výši, ale druhé následuji, po-
kraují

Na levo od cizinecké legie jsou Arabové, kteí už
leží tlem na biše ped dráty. Radji jsou na planin,
než aby sedli v zákopech. Stelba z dl je nyní na
takovém stupni, že nelze rozeznati jednotlivé rány, vy-

cházející z kanón. Hmot podobá se nekonenému
rychlému víení na bubnech. Na poli polétá ervená
mlha, která zastiuje slunce. Pipadá nám, že nastává
zatmní. „Ouvrages Blancs" zdají se nám nezdolné. N-
kteí vojáci už jsou na povrchu a klidn hledí ku pedu.
Druzí zase nervositou hrabají v pdu, až nehty ponou
krváceti. Ani jednoho slova se nepenese zbyten.
Skoro se nemluví, jen prsa prudce pracují a psti se

svírají. Nikdo nemyslí na nic jiného než na jedinou vc

:

vítzn útoit. Snad do této chvíle nikdo nepoznal tak
dobe své duše. Pichází sama, by dodávala energii a

posilu. Žádná zbytená krásná slova odnikud nezni. Ne-
byla zde nikdy pronesena. Ta slova jsou pstována
vzadu a ti, kteí tím vydlávají svj chléb, když bicho
mají plné a nohy v teple, nemyslí na ty, kteí jdou se

obtovat. Voják nemluví, když svj bajonet pipevuje
na pušku, nebo když stahuje kolem pasu prasku emene
s náboji a se zbraní. — První ranní jsou hlášeni. Dlo-
stelectvo, které mlo dosud na mušce nepátelské dráty,

prodlužuje cíl. Kapitán náš dívá se na hodinky, zapaluje
cigaretu. Naše zraky stále upeny jsou tam k „bílým
pracím" a zase na kapitána, kdy dá pokyn pouze rukou,
bychom se vrhli vped. Ješt naposledy nacpávají si hoši

dýmku, nebo kroutí si cigaretu a zapalují, prohlížejí si

pušky, bodáky, jakýsi patent nasazují na hlave, aby
jím pestihovali neporušené nepátelské dráty. V tom
pichází plukovník Cot, který dalekohledem pozoruje
jevišt útoku — rozhlédne se s klidem po adách svých
legioná, kteí už poínají vstávat a vzkikne : ,Ku pedu,
moje dti, ku pedu " Hlas jeho ztrácí se v hluku,
tamboi a hornisti spustí refrain: „Tiens yoilá des bou-
dins" a tím hlásí, že útok je v proudu. eští dobrovol-
nici už peskakují, pestihují dráty, kde se jim roz-
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trhne modrá pikrývka a ervené kalhoty zaz^í a ztrj

cejí se v nmeckých okopech.
Nkteí hoši padají s rozbitou hlavou nebo zlomenou

nohou, bu se vracejí, ti zakrvácení v oblieji, ti s rukou
zavázanou na šátku, jiní po tyech pivléknou své tlo
zpt s ohromnou bolestí. Ale nikdo nevidí tyto obti,
není asu zastavovat se a o nkolik minut zdržet se —

musíme lett jako sokolici vped, vped na „bílé

práce" v nepátelské posice. Hoši již skákají do zákop,
kií do podzemních skrýší, zdali tam dosud žijí „Lands-
mani". Z nkteré pijde odpov: „Jest nás tu 5." „Poslem
jim pro každého jeden granát, aby si nemli co vyítati."
A již Rudla P. hází jim tam železné oíšky. Ozývá se
pouze výbuch, kik, sténáni, kou se vyvalí otvorem do
zákop, ale již v druhé abri — táž operace. Nkde spa-
tíme Germány, kterak odhazují zbran, ruce trí vzhru,
volají: „Kamarád." Ale marná je jejich prosba. „Tys to

byl, který jsi zradil celý svt a šel do boje proti nám,
tys to byl, když Belgii jste znásilnili, tys to byl, který
jsi drancoval celé kraje francouzské .

.

," a již bodák pro-
jíždí tlem každého Germána. Pouze malý potek la"ve,

rána se uzavela a Germán padá. Jde za tmi druhými,
kteí slep šli konat vrné služby pro svého Viléma.
Kdesi zarachotí kulomet dosud skrytý, však ne na
dlouho.

Nkolik granát staí, aby je hoši umleli a tím po-
slední spásu jim vzali. První zákopy jsou pekroeny a
ady dobrovolník pospíchají, spíše letí k druhým.
A nejsme daleko, když uslyšíme za sebou obrovské
výbuchy. Podminované zákopy nmecké vyletly do
vzduchu. Ti, kteí se opozdili, nebo ti Germáni, kteí dosud
zstali v drách, zahrabáni byli za živa. Hoši se pomalu
pibližovali k druhým posicím za „bílými pracemi," kde
nalezli skoro všechny dráty neporušené, a proto museli
chtj nechtj je peskakovat. Podivná píhoda se stala

našemu obrovskému „ambasadérovi" klidnému Jonáši.

Jak pelézal dráty druhé posice, roztrhal si nejen látku

na kalhotech, ale i celý se poškrabal ; když už ml skoro
poslední metr peskoit, zapadl tíhou tla mezi dráty a

nemohl se dostati z onoho nemilého místa. Ohlíží se

klidn kolem a spatí již ped sebou Jarku R—a, kterak
se na celé kolo smje. Jonáš neví, co má dlat, pijde-li

nkdo z hoch bliž a z místa mu pomže. Když však
vidí, že Jarka se tam stále smje, spustí: „Co na mne
tak umíš, ty troubo, poj mi radji pomoci z tch drát,
jinak zde uschnu jako slaneek." Samaritán piloudal
86 blíže, položil pušku na dráty a milému Jonášovi po-
mohl z pasti ven.
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Teprve nyní jsme mohli típln dobe zpozorovat, Se

jsme již za druhou posicí nmeckou, za druhými zákopy,
kde nebylo skoro odporu. Pouze vidli jsme jasn, kterak
obusy s neobyejnou rychlostí dopadají na druhé n-
mecké posice, které jsme práv opustili. Po chvíli si

dobe uvdomíme, že jsme s takovou rychlostí utíkali,

až jsme linii našich dl pelítli. Man jsme se ohlédli.

Hlouky hoch se blížily, utíkaly k druhým posicím, kam
75 francouzská polní dla rychle dopadaly mezi tyto rady
a píšerný zjev se objevil našemu zraku: pi dopadu
stely vždy nkolik hoch padlo k zemi, bu aby více-

krát nevstali, bu aby mli památky do smrti. Lidská
tla, ruce, hlavy poletovaly v tu chvíli vzduchem . .

.

Utíkáme, vpedu co, jsme — ješt dál. Nedaleko nalé-

zají se hoši (Tonda C., Laka), pozorují nebezpeí a vy-
hýbají se obusm, které ím dál tím více se blíží k na-

šim tlm. Teprve u silnice Bethune—Arras, kde stály

tetí zákopy kolem Targette a Neuville St. Vast, teprve
zde mohli jsme si uvdomiti, kde se nalézáme, a jak celý

útok se vyvinuje. Dosti tuhý boj nastal kolem Targette,

kde totiž stálo nkolik chaloupek, skoro rozbouraných.
Nedaleko stály vysoké stohy slámy, ze kterých ©zývala se

ostrá stelba strojních pušek. Nebylo jich mnoho, kdož
se odvážili a po biše se piplazili a sirkou poslední
Teutony v slám zapálili. Nejprve hustý kou se zdvihl,

nato istý vysoký plamen zaplál.

Z nkterých domek, i sklep, kde se též nmetí
žoldnéi uschovali, ozývaly se rány pušek. Netrvalo
dlouho, a naši hoši obešli si takový brloh a poslali tam
ostrý granát. Ti Nmci, kteí vidli, že není záchrany,
odhodili zbran a se zdviženýma rukama volali o pardon.
Ale legionái, jako díve, tak i nyní žádného pardonu
nedávali. Nejvíce našlo se Grmán s lebkou roztíštnou
pažbou našich pušek. To byla odplata za jejich faleš,

kterou nám první zajatci provádli: Sotva že jsme byli

nkolik metr od nich a nedali pozoru, již sáhli po svých
puškách a pálili nám do zad. Od Targette bereme si na
mušku malý kopec 140 a lesík nazvaný Folie. Mli jsme
ješt dobré 3 km na místo nám urené. Na právo pro-
stírala se vesnice Neuville St. Vast, odkud vedla polní
cesta do Carency a Souchez. Byl to spíše píkop, kterého
užívali Nmci pro dopravu munice ke kanónm. Zde
jsme oekávali druhé vojsko, které nás mlo dojíti v nej-
bližší hodin. Ojedinlé eskuady voják pibližují se
k našemu cíli, jak z pravá tak i z leva, mimo to i 156.

francouzský pluk, který ml za cíl na vesnici útoit,
pišel do našich ad a tak vesnice byla dána na pospas.
Nkteí šli samotni prohlédnouti si tuto ddinku. Jeden



dobrovolník R. dokonce zdržel se sám na námstí kostel-

ním a byl obklopen nkolika Nmci. Dva skolil a unikl
do zahrady, kde pikryl se travou a kvítím a teprve
za šera mohl se odplaziti k nám. Za stohem nedaleko
píkopu stojí Diblík a dává praporkem znamení, by
dlostelectvo naše prodloužilo stelbu, a rovnž žádá
i posilu. Nikdo neodpovídá. Opodál Tonda pestihuje
telefonické spojení nepátelské.

„Ta banda by se mohla ješt uradit a takhle to bude
jistjší— alespo nás nedostanou." Netrvá to však dlouho
a nmecká baterka za lesíkem spustí stelbu na cestu,

na které práv stojíme. Vidli jsme pouze vyšleh koue
z dla a již stela dopadla v naší blízkosti, kde nkolik
hoch ranila nebo zasypala. U jednoho hocha dopadla
tak blízko, že tlakem vzduchovým zemel. Druhý Jakl
zase usnul a nebvlo nám možno probuditi jej z tvrdého
spánku. Tonda „erný" byl rann kusem železa do zad

;

vidli jsme dobe, že není mu pomoci ; tžko nám bylo,

kterak se dívá na nás, bychom mu pomohli a ho zachrá-
nili. Lanka mu vymývá ránu jako pst velkou a zava-

zuje. „Dejte mn pít", prosí Tonda. Dáme mu ihned n-
kolik douškil vody. Vidíme, kterak krev se mu ine
z nosu a z i5st — kterak zvolna dýchá a usíná — n-
kolikrát vydychne a tlo poíná chladnout. — Dožil.

Smekneme apky, položíme Tondu u cesty — pikry-
jeme celtou a dáme mu poslední s Bohem s páním, by
ml lehkou zem. A což druzí hoši, kteí jsou ranni,
naíkají, o vodu prosí a není jim pomoci . . . Není zde
léka, není zde sanifák, kteí by odnesli svoje druhy.
Pou^e jedna osoba, obleená ern, ubírá se od jednoho
ranného k druhému, obvazuje a požehnává, útchy do-

dává; je to obtavý vojenský knz Gas.

„Hej, Koulo, nemáš nco k pití?" tžko mluví starý

Hla, „láhev mn prostelili a voda vytekla." Avšak nikdo
nemá kapky v polní láhvi, a pece hlava pálí, div že

nepraskne, — v krku sucho a pot se ine po celém tle.

,To jsem jim požehnal,"^ kií Brož, „všechny jsem
poslal tam " a ukázal nahoru. — Alespo tucet

bos —" (Nmc).
„Ale vždy ti tee krev z levé ruky," upozorujeme

jej. Svléká kabát a my obvaz pikládáme na ránu. —
„To nic není, to mne kulomet polechtal — ale není

to všechno ; tady na pravé ruce taky malé škrábnutí a i na
obou nohou, no pknou porci — mám i s rabio — ale,

že jsem jim to povdl, co? oh, les salauds. Bandes des
Vaches," vesele praví mladík.

„Ale te musíš nazpátek — ztratiFs dosti krve a

budeš slabý! Pospš" — radí mu Dostál, sanifák.

tel- I
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„Nerad vás opouštím, hoši, ale já zase brzo pijdu
mezi vás — ale, že jsme jim to nahnuli, co?" A již se
ubírá nazad —

„Na zdar, mj se pkn v nemocnici a vzpome si

na nás," voláme za ním.
„Na shledanou !" odpovídá a odkulhává pry ; cestou

sebere si dv pušky, které mu slouží za berle. Cestou
mu pomáhá Jarka Polcar, který dovedl Brože až k farm.
Polcar sám byl pozdji tžce zrann obusem do ruky.

ÁST XX.

Cofe 140 naší. Bois de Folie. Poruík Dostál. Na pláni
samotni. Posila Zuav. Za noci po útoku. Úvaha.

Jedna skupina s levé strany pibližuje se k lesíku ped
námi, ale Nmci se staví již na odpor a z lesa stílejí
a tuho se brání. Díváme se kolem, najdeme-li své d-
stojníky. Avšak ani jeden známý, ani jeden dstojník
9 námi. Jeden adjutant svolává hornisty a dává znamení,
by troubili k útoku. Vystoupíme z cesty a postupujeme
k lesíku; celkem nás je asi 50. Ptáme se, kde jsou druhé
prapory? „Z kterého batallionu?" ptám se vedlejšího
spolubojovníka. „Batallion D." — A to jest nás tak málo?"
povzdychneme si.

Jdu dále, potkám starého legionáe a táži se : „Z které
setniny jsi?" „Z druhého praporu A —" Nemožné, aby-
chom zde byli ti prapory a jen nkolik desítek nás
došlo k cíli.

Pibližujeme se ke skupin, která už byla díve došla
k lesíku a kde poznáváme poruíka Dostála, an hledí
dalekohledem k lesíku.

„Jest tam nkolik Nmc a kopají už zákopy,* po-
vídá nám, „mli bychom je obejít nebo jim posvítit do
ocí." —

Na jednu pušku pipevníme prapor, který pkn vlál
ve vzduchu a oznamoval, že cíl je v naší moci.

„Nyní jen ješt jeden pluk nebo pouze jeden eský
prapor, a kde by Nmci byli!" povzdychuje poruík
Dostál.

V tom Nmci pozorují, že chceme je obklíiti, a za-
hájili palbu. „Lehnte si, Couchez-vous," kií poruík
Dostál — a každý si lehá na zem nebo poklekne v tato
místa, kde byla dosti veliká vojtška, takže bylo z tžká
rozeznati vojáky ukryté v tráv.

„Dej na sebe pozor, poruíku — pokej až se vyhází,
pak jim to oplatíme," povídá mu Pavel F., ale Dostál
jako socha stojí a pozoruje klidn kraj lesíka. Nyní n-



kolik kulek piletlo a zasyelo kolem Dostála. Tento
podívá se na nás, jakoby chtl íci: „Nedáme se", a jed-
nou rukou dá znamení ku pedu. Asi 10 vrných hoch
pokrauje s ním — nkolik jest jich ranno cestou, n-
kteí už nevstanou.

„Na kolena. A genoux," zavolá poruík, když vidí,

že palba se sesiluje, sám poklekne a chápe se revolveru
a dalekohledu, který mu visel okolo krku. „Už nemáme
daleko, asi 50 metr, a budeme je míti, vítzství bude
naše, hoši." — Prapor upevnný na bodáku postavil
vedle sebe a dává rozkazy každému jednotlivému, kterak
bude postupovat k lesíku, by posledních Germán se
zmocnili.

Kulky stále fií oste kolem. „Hoši, pozor " po-
vstává Dostál, ale už klesá — jako podseknutý strom —
a padá svým druhm do náruí. Nedokal se radosti
vidt své hochy, eské dobrovolníky, na vrchu vítz-
ství, které on sám z dstojník jediný pivedl na nej-
vyšší bod.

Klesl s hrudí prostelenou kulkou. Vedle nho do-
brovolník Fišer podpírá mu hlavu — rozpíná kabát.
Tžce dýqhá. „Pomstte mne, hoši. Pozdravujte ode mne
všechny Cechy." A na vky usnul.

Nkolik hoch bylo tžce ranno, leželi v jeteli a
velmi naíkali. Jen náek se ozýval po bojišti. Bylo nás
raalounko, abychom se sami odvážili jíti ku pedu, když
práv ten, za kterým jsme šli s radostí, nyní chladne.
Stahujeme se k cest úvozové a nkteí hoši pi zpá-
tení cest odtáhli své ranné druhy. Tak nasadil
i Brziký svj život, jen aby zachránil svého kamaráda
Holance.

„Nevidíš picházeti vojsko?" táže se jeden z hoch,
který ml oi skoro opálené a plny písku od blízkého
dopadu obusu. „Nic, nikdo nejde," odpovídám a znovu
se dalekohledem zadívám na silnici, po které pece nkdo
na koni jede.

Tu zvolá kdosi na blízku:
„Kavalerie jede, jsme zachránni!" Té radosti a toho

jasu! Znovu jsme chytili pušky do rukou a poali stí-
leti naproti na nepítele. Pálily nás sice hodn, byly
rozpáleny rychlou stelbou, ale pece radostí toho nikdo
necítil.

Nikdo však nepicházel, ani posila, ani kavalerie, až
ke tvrté hodin.

Na návrší „Ouvrages blancs" objevuji se ety-esko-
uady vojska. Nkolik setnin zuav postupuje, by naše
rady sesílili. Nyní skuten se spoléháme, že to musíme
vyhrát

64



S radostí se díváme, kterak se rozstupují ady a voln
postupuji smrem k vesnici Neuville a k lesíku.

Již jsou za silnici, blíží se k nám, když tu jako ší-

lená boue pone stíleti nmecká baterie do jejich rad.

Stely dopadají, vyhazují celé hroudy zem, a s tím

i tla Zuav lítají do vzduchu, tak že zbytek rozprchá

se na všechny strany a hledí uprchnouti boui, vichici

ohn a železa.

Všude prach — kou — jen naše dla jsou z ticha.

„Snad nemají munice", prohodí kdosi — Avšak ani

nedopovdl, když jako mrana koue vystupuje prach

a naše 75 úprkem postupují k cest Arras—Bethune,
kde nastupují v nové posice. Za nimi následuje munice
a další dla 105. Ani poslední kanón nebyl vypažen,
když již první 75 zane stílet — a bušit do vesnice

Neuville — a zárove ped lesík, kde uschováni byli

poslední Landsmani. Po zbsilém útoku opouštjí jak

vesnici, tak i posice a zahazují cestou pušky, vše, jen

aby se zachránili. My jim posíláme kulku na lepší cestu.

Veer se sklání. Nastává píjemný chládek, oberstvu-
jící, který vítá s radostí každý z nás, na jídlo nikdo ne-

myslil, pouze žízen-horeka. Bohužel, nieho nebylo
v láhvích a potok na blízku nebyl.

Poneme kopati své díry, abychom byli na noc kryti

ped útokem a výbuchy stelovými. Blízký stoh slámy
jest brzo roznesen, \'ycpáváme brlohy a s neobyejným
klidem usínáme. Únava, události, které jsme prožili,

všechny obrazy, které jsme za tch nkolik hodin vidli,

vše to unavovalo moráln i tlesn, takže v hluboký
spánek vtšina ihned upadla. Starší dobrovolníci, jeden

z nich, Živnstka, sedl si a bdl nad okolím. „Jen se

vyspte, odpoite si, možná, že zítra budete potebovati
nových sil. Já už to vydržím," íkal nám. V noci jsme
byli pekvapeni velkou záplavou ohn. To hoí vesnice.

Z požáru a plamen vycházel hustý kou ervený od
cihel a tašek, do kterých naše 75 a 105 bušili ustavin.
Zuavové útoili. Obsazovali nyní celý kraj. Kulomet se

ozývá u lesíka a zárove za vesnicí. Nmci zoufale se

brání. Dovdli jsme se, že týž pluk, který mli jsme
ped sebou v Champagni na „Markýzce", byl ped námi
a že úpln nikdo z nho nezbyl. Ped námi nikdo se

nenalézal. Jak jsme mohli vítzn pokraovat až za hra-

nice, kdyby bývali uposlechli slov a rady našeho gene-

rála Peina : „Pipravte si reservu, aby v as dodána byla

na lu-ité místo. Se svými legionái dostanu za 3 hodiny
Ouvrages blancs a dojdu vrchu 140." A mezi tím, co my
jsme oekávali posilu a reservu, tyto se procházely v zadu
na 30 km od n^.



Mluvit se nemže o bitkách cisafskýcli. Tyto akce,
provádny rznými manévry, zaínaly obyejn ráno a
konívaly veer. Jejich výsledky, jejich útok dloste-
lectvem, útok bodáky, útok pchoty a kavalerie byly,
možno íci, pedureny. Ale jdte zkusit pouze v podob-
ném mítku a smyslu útok u Perthe nebo v Eparges,
u Notre Dáme de Lorette nebo u Souchez, kolem La-
byrintu, Ouvrages blancs a Neuville St. Vast.

Jak mluviti o tchto útocích, kde pda byla dobyta
metr za metrem za tžkých okamžik. Jak mluviti
o tchto postupech, kde každý muž byl „svým vlast-

ním vdcem." A to vdli všichni, kteí pri rozkaze
„Ku pedu" vyšli ze zákop. Všechny tyto chvályhodné
iny musí se oceniti a vážiti si hrdin v rozbitých, roz-

trhaných uniformách, zablácených, kteí zasluhují si více
úcty než ti, kteí se bili kolem Friedlandu a Rivoli.

Ti, kteí byli v ele, pochopí výten. Ostatní? Mají
se jen skloniti, mleti a viti.

ÁST XXI.

Celkový obraz útoku 9. kvtna 1915. Ztráty dstojník.
Výmna z pole. Mont Saint Eloi - Aubigny - Mingoval-
Chelers. K novému útoku. Ztráty naší setniny „Na zdar".

Velký útok 9. kvtna 1915 jest jeden z vítzných bod
francouzského válení: první zkouška ofensivy vyššího
stylu. Dlouho se nevdlo, a dnes možno to prohlásiti,

neb oficielní popisy byly mnohem pozdji oznámeny,
o taktice, které bylo užito v tchto chvílích. Tento útok,

o nmž by mohlo býti napsáno nkolik silných spis,
shrneme v nkolik ádek : Zapoal v 10 hodin ráno. Sted
úseku vyplnn byl cizineckou legií druhým pochodovým
plukem, zesílen byl Zuavy a Araby. Dobyli za útoku
vše zniujícího Ouvrages Blancs, La Targette, Neuville
St. Vast, a byli ve 12 hodin v poledne na vrchu 140
u lesíka Folie. Celkový postup jest 8 km. Pro rychlost,

kterou šli vped, nebylo možno dopraviti reservu vas.
Prapory útoící, zniené a proídlé velkými ztrátíími,

nemohly odporovati útokm se strany nepátelské. Za-
chránily pouze 4 km. Ale udržet tyto 4 km., jaké úsilí

bylo vynaloženo, jaké hrdinství u každého jednotlivce,

jaké obti!
Poslyšte. Prapor C vyšel ze zákop ped dráty; pra-

porník Noiret, otec praporu C, padl rann kulkou do
prsou, kolem nho jeho poboníci. Salle, kapitán prvni
útoící setniny „Na zdar" rann. Poruík Audriani mrtev.
Adjutant GalUard, velící 3. et, mrtev — a náš sergent
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Filip mrtev. Kapitán Osmond zabit, jakož i kapitáni od
tetí a tvrté mrtví.

Prapor D následoval náš C. Mezi první linií francouz-
skou a nmeckou komand. Miiller padl, prsa prostelena.
Kapitán Junod, který pevzal velení, rann. Za Mullerem
padli druzí kapitáni. Blízko, kde padli komandanti Noiret
a Miiller, padl tetí Gaubert, který vedl prapor A.

Avšak kompagnie postupují, celé „bílé práce" jsou
v našich rukou. Ptvní zajatci jsou mladí a užíváme jich

jako nosi ranných. Proti stelb kulomet jsou nuceni
schovat se do zákop. Nmecké zákopy jsou tém dvakrát
tak hluboké a solidnjší našich. Zvlášt v „bílých pracích":
dv ady pytl tvoí solidní kryt proti nepíteli. Tyto
pytlíky jsou z plátna nebo rzných látek, ukradených
v nejbližších místech, na nkterých nalézáme dosud
monogramy. Rozliné ocelové desky chrání strážce v noci
proti bombardování. Jejich abri jsou šest metr pod
zemí a schází se po dosti píkrých schodech do tchto
skrýší. Dstojnické abri jsou vypracovány ist, kolem
nachází se tapis, parkety, elektrické osvtlení, pohodlný
nábytek. Slffýše kulomet jsou típoschoové

;
první

ureno pro stfelbu nízkou, druhé do prsou a tetí do
hlavy.

Avšak nic neodporovalo stelb našich dl: zákopy
rozházeny, abri a dvee rozbourány. V zákopech mrtvoly
zasypány, nkteré kadavry jsou hrozné na pohled. Možná,
že nebude místným popsati všechny dje, které se staly,

ale pouze hlavní rysy: v jednom zákopu jest osm Bavo-
rák, jeden vedle druhého, jako ervená pee jest roz-

bitá hlava u každého vtištna do zem; jsou hlídáni
devátým, který mrtvý — stojí — v rukou pušku.

V prvních nmeckých zákopech schován za ocelovou
deskou nmecký kapitán. Blízko nho tyi pušky a jedna
s optickým aparátem. Byl to asi výtený stelec, tento
dstojník. Deset metr od nho a nkolik'krok od sebe
padli ti naši komandanti a dva kapitáni.

Ve 4 hod. odpoledne prapor vlál s vrchu 140. „To
jsou moji legionái!" zvolal generál Pein, „pjdu k nim".
Odešel s plukovníkem Cot-em a celým štábem. Na cest
Bethune obus dopadl a generála zabil, plukovníka ranil.

Tak jako generál Pein a Cot, také i plukovník Gros chtl
býti mezi svými Araby. Padl, volaje: „Mes tirailleurs."

Marocká ivise útoUa skoro slep, aniž vdla, v jak
velkém boji pokrauje a že dosáhla takového vítzství



7.a neobyejného útoku, od 7 msíc nikde neprove-
deného. Celá divise citována byla v denním rozkaze
armády.

Dlostelectvo naše postupovalo vped. Stelba z pušek
stále pokraovala v novém úseku. Picházeli sanifáci,
sbírali ranné a dlouhým prvodem je odnášeli nazad.
Ranní hoši, kteí zstali dva dny, ba i déle bez obvazu,
prosili o jídlo a pití. Celé noci horen ekali hoši
na rozkazy, co se bude díti, pjde-li se dále.

Jitro nastává, obloha je istá, bude parno. Za nedlouho
zbytky cizinecké legie poaly být vymovány novým
plukem. S radostí jsme odešli a si pospíšili, abychom
nco teplého mohli si nalézti, bychom trochy isté vody
se napili a klidn odpoali. Za farmou Berthonval a mezi
vesnicí Mont St. Eloi umístil se náš prapor na louce.
Jaká byla naše radost, když vojenské pošta pišla a roz-
dávali dopisy tm, kteí se navrátili. Ale bylo jich hodn,
kteí vbec se nedokali zpráv od svých, a na dopisy tyto,
které se poslaly zpt, napsáno bylo: Mort aux champs
honneur, nebo Disparu.

Netrvalo dlouho a hoši vyndávali krabice másla,
uzeniny, by se ádn posilnili, a doutníky, které našli
v nmeckých zákopech, si s chutí zapalovali. K veeru
pinesli hoši tlo našeho komandanta Noireta k farm. Celý
prvod a náš prapor vzdával poslední est znamenitému
dstojníku. Opodál generál a celý štáb pihlíží na naše
pocty.

„Který pluli?" táže se.

„Legion."
„Dobe, jdte dál!" a generál smekl apku, druzí

následují a tlo odnášíme k hromadnému pohbu. Zde už
ady chladnvch tl odpoívaly, jeden vedle druhého, tak,

jak spolen vyšli k útoku, tak odpoívají spolu na vky.
Na cest z Berthonval do Mont St. Floi, která byla

hojn ktna nmeckými obusy, nachází se mnoho ko-
ských kadavr a z nich kuchai a ezníci vyezali si nej-

lepší kousky masa. Kon baterek, pokroivších již vped,
jsou soustedni u malého hájeku, blízko muž, z útoku
picházejících. Lidé se zvíaty rozumjí si tentokráte
a jeden druhému navzájem blahopeje, že z útoku vyvázli
se všemi kostmi.

Cestou do vesnice spatíme 270ky a jejich dlostelci
jsou s výsledkem spokojeni.

„Bravo, bravo, vyhráli jste to!" kií na nás.

„S vaší pomocí !" odpovídáme.
„Tedy že dostali od nás co? To jsme jim toho po-

slali!"



„Po druhé vezmeš moji pušku, a já budu tahat za
provázek u kauouu!" se smíchem dodáváme, ponvadž
víme, že jsme tentokráte z boje vyvázli.

Ubikace ve vesnici M. St. Eloi nebyly vbec pro nás
pipraveny a nikdo také neekal dalších rozkaz. Každý
našel si místo, kde ulehl, pod stromy, na trávník, do pí-
kopu. Stailo pouze malé písknutí, aby všichni vstali

a rozbitou ddinou ubírali se dále. Kuchyn zatím kouily
a pipravovaly cosi teplého k sndku. Budeme mít bájené
anglické maso corned beef, víno a erstvý chléb. Kuchai
asto mli práce, že nevdli, kde jim hlava stojí, neb
se všech sti"an sypaly se otázky : „Jsem ze tetí setniny
a nevím, kde jest naše kuchyn." Nebo : „Nemáte trochu
polévky?" a tu kucha velikou sbrakou nalévá do šálku
teplé, husté polévky.

Druhý den se celý pluk znovu sestavuje. Zbylí dstoj-
níci udlali pouze dva prapory, jež byly hodn slabé. Kdo
bude v ele našeho praporu? Kdo pevezme komando
cizinecké legie ? Pouze jeden komandant zstal, praporník
CoUet, který staral se o znovuorganisaci setnin v pluku.
Zbytek ech pomíchán s cizinci. Ó, jak asto jsme
vzpomínali, kdy celá naše eská setnina byla vždy spoko-
jena a veselá, kdy všechny tváe byly nám známy a nyní?
Samá cizí osoba, neznámé tváe, však se spátelíme brzo,

pi polévce. Rozkaz pichází, nastupujeme pochod s plnými
nábojnicemi k farm, direkci k liniím. Horko bylo a vzduch
žhavý. „To bude zase boxování tam nahoe!" ekáme
od Nmc protiútok. Mezi tím francouzský pluk pijíždí
v autech z Belgie. Defiluje ped námi vojsko až do západu
slimce. Veer je dosti píjemný, avšak pozdji nastává
chladno a celou noc probdíme na planin, kde jsme
si vykopali malé zákopy. Žádné zásobování. Teprve
k polednímu pišel rozkaz nastoupit do svých ubikací
zpt. Nyní pjdeme na odpoinek. V každé vesnici už
vdí, že náš pluk to byl, který vítzn zahnal nepítele
na nkolik km vzad, a že budou nyní obyvatelé mnohem
klidnji pracovati na svých polích.

Procházíme vesnicí, kde hudba záložního franc. pluku
nás oekává a spustí pochod našeho pluku, cizinecké
legie. Od 1914 poprvé dobrovolníci slyší pochod svého
pluku. Jsme v kroku a necítíme žádné únavy. V Aubigny,
kde jsme vystoupili z vlaku a kde zstaneme nkolik
dní, civUové i vojáci cizích pluk táží se nás, jak jsme
provedli útok.

„Ouvrages blancs?" táži se nás.
,Za hodinu byly v našich rukou " odpovídáme.
„Targette?"
„Jsou naše posice "
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„Nenville Saint Vast?"
„V našich rukou " a všechny tyto radostné

zprávy odmnny byly hojným kuivem. Že každému
kuákovi tím pipravena radost, nelze zapírat, nebo jest

tomu kolik dní, co jsme nevidli jemný tabák a ci-

garety. Cestou zaznívá zpv, který všichni vojáci cizi-

necké legie znají a ve sboru zpívají:

Si tu veux faire mon bonheur
Margeritte, Margeritte

Španláci za námi spustí píse, ve které vypovídají
všechna neštstí Araba, který se oženil s Evropankou.
Zpvák sólista zane:

Mahomet kvtiny trhá,

má milá vni z nich dýohá

a celý sbor odpoví:

Sar'ha peticherie
Sar'ha peticherie

sólista:

Ma milá pije víno bordeaux
Mahomet pije jen vodu

a sbor opakuje jako díve a takto to pokrauje celou

cestou, až pijdeme do Mingoval. Zde divisní generál

dal si pedstaviti všechny dstojníky z našeho pluku:
„Cizinecká legie pokryla se slávou," praví generál

slabým hlasem, ale istým, „nejvyšší slávou, která kdy
mohla se ve Francii vyskytnouti " a na konec
pislíbil též odmnu. Na rozlouenou dodal: „Oznámil
jsem nejvyššímu štábu, že 48 hodin odpoinku vám staí.

Zorganisujte se co nejdíve. Nejvtší est, která se mže
prokázat mužm takovým, jako jste vy, jest co nejdíve
je poslat do ohn. Tam jest jejich pravé místo !" a ruku
k epici: „Zdravím vás, pánové", na to sledován svým
štábem vstoupil do svého automobilu a odejel

*

Noviny picházejí a chceme ísti, kterak „Commu-
niqué" podalo zprávu o naší práci. Každý te jakýsi

lánek o dobytí „Ouvrages blancs-Targette-Neuville Saint

Vast" a osobn opravuje, co noviny opomenuly, jak

vlastn boj zaal a každý píše dlouhé dopisy a vague-
mestre odnáší tžké dopisy ve svém vaku na nádraží

*

19. kvtna odcházíme do Chelers, kde nové setniny

byly utvoeny za dozoru nových dstojník, cizích tváí.

Z naší eské setniny stala se druhá setnina praporu B
pod volením kapitána Osberga, jadnoho Rusa a poruíka
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Vodko, rovnž Rusa. Byli k nám pívtiví, starali se

bychom mli co nejlepší ulehení a zpíjemnní za dob
odpoinku.

Druhý prapor odešel do Camblin TAfabé. Zde pišl a

posila a 'sice 1100 ek. Komitadži vjpadali spíše divoce
a nazývali jsme je lera. Nám íkali, že se angažovali
proti Turkm a že zde v Artois se jim nelíbí. Stále žá-

dají o brzký odchod do Dardanel.

Máme to pkný odpoinek, po veei, která jest

v 5 hod., jdeme do zákop na práci. Osm km musíme
projíti v zákopech, než se dostaneme k druhé linii, která
se pipravuje k novému útoku. Docházíme k plnoci,
asto pozdji, neb se stane, že v zákopovém „Labyrinte"
dstojník uhodí na jiný zákop, ímž se zdržíme i o ho-
dinu. Za svítání vracíme se unaveni zpt do našich ubi-

kací a tak to pokrauje každým dnem.
Na právo od plateaux Notre Dáme de Lorette pracu-

jeme na dobytých posicích. Za osvtlení nmeckých
raket vidíme vysoké pohoí, které se pne jako píšerná
vidina na rovin. V dáli spatujeme ervené záblesky,
které vycházejí za pohoím. Ve stínu za osvtlených
moment vidíme zíceniny Berthonval, Carency, Abíain
Saint Nazaire, Souchez, stohy slámy, široké prostory
zadrátované a vysoké stromy.

Po deseti dnech práce následuje odpoinek v Chelers.
Kolem zámku je veliký prostorný park: tam hoši vy-
cházejí si na procházku, tam rádi odpoívají a i spí na
zeleném trávníku.

*

Dopisy nám docházejí z Paíže od naší kolonie, která
se vyptává na všechny hochy, a zárove oznamují nám,
kdo jest v nemocnici, kterak se jim daí a kterak jejich

rány se rychle hojí. Nejvtší bolest všech hoch byla
ztráta našeho praporeníka s našim praporem. Co tu bylo
poptávek u všech, nevidl-li padnout Karla Bezdika,
nesebral-li jiný legioná náš prapor a neodnesl-li si ho
na památku z boje. Žádali jsme dstojníky, by udlali
rapport stran nálezu našeho národního odznaku, ale

marn. „Snad pozdji budeme míti více štstí," íkáme
si sami. Avšak dni míjely, nový útok se blížil a tím
nové myšlenky a starosti picházely.

Snad každého tenáe, který práv tyto ádky bude
isti a bude jména padlých dobrovolník zkoumat,
hluboce dojme velká ztráta mladých junák, kteí šli

smrti vstíc a kteí obtovali nejdražší pro svobodu
naSi.
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A na takovou, pomrn nepoetnou jednotku, byla
velká procenta ztrát. Celá kolonie Paížská a i v celé
Francii želeli onch srdcí, a do dnes a snad i na dále
bude den ten svatým pro nás všechny a vždy s velikou
pozorností vzpomeneme den devátého máje.

Zavítáme-li do místností eské kolonie v Paíži, spa-
tíme dva obrazy malované malíem Nmeckem; na
prvním vidíme, kterak echie sproštna pout, volná volá
další bojovníky, by šli ve stopách tch, již své životy
obtovali a se nedokali. Legioná v kaki a se zbraní
pináší vavíny k nohám echie. Pod obrazem napsána
jsou jména padlých dobrovolník z francouzské fronty.

Udávám zde jména tch hoch, kteí padli 9. kvtna
1915 na „Ouvrages blancs" kolem „Targette a Neuville
Saint Vast"

:

Bernard Blohor
Bezdiek Karel, prapore-
ník eské setniny „Na
zdar"

áslavský Frant.
Cajpl Frant.
Chudle Frant.
Dostál Alois
Dostál Václav, poruík ku-
lometné roty

Dubiš Karel
Hastrdlo Bohuslav
Herzig Josef
Hezina Jan
Houska Josef
Jakubec Jií
Kramata Ondej
Kordá Láa
Kudláek Frant.
Kuklík Václav
Kulfánek Ferd.
Kvapil Stanislav
Marek Karel

Metrdlík Ludvík
Novák Ant. (Tonda erný)
Pultr Josef, náelník paíž-
ského „Sokola"

Rais Frant.
Rakoš Jidich
íha Frant.
Roubal August
Ržika Jaroslav
Škrdla Boh.
Šibal Josef, pedseda pa-
ížské „Rovnosti"

Šlapák Alois
Šttka Alois
Štípek Vojtch
Svaina Václav
Teichman Leopold
Toms Karel
Vitáek Josef
Vantuch Jožka, sbormistr
Paížských Tambmraš

Žák Alois
Záruba Václav

Krom tchto ztrát mli jsme celou adu ranných,
pro které již vojna byla ukonena: zstali invalidy.

ÁST XXII.

Revue generála Blondlat. U Souchez. Itálie s dohodou.
etí komitadži. Druhý útok 16. ervna 1915.

Posledního kvtna naše divise mla pehlídku, o které
téi byli nkteí hoši odmnni a dekorováni válenou
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medailí a kncem. Z celé divise tak mohutné zstaly
pouze slabé pluky a prapory. Dlostelectvo pivezlo
též svoje 75 a opodál nich stála naše lehká kavalerie.

Nkolik letc poletovalo nad námi. eský legioná Alois
Brziký, který zachránil svého kamaráda ranného, takže
nepadl do rukou nepátelských, odmnn byl vojenským
ádem, válenou medailí a kížem.

Po defilování odešli jsme do svých ubikací. Za ve-
er odcházeli jsme opt na práce do zákop. Posice
byly zanedbány od poslední bitvy a mnoho padlých
voják bylo jen lehce pikryto zemí, jiní úpln na vrchu
leželi. Když jsme kopali zákopy, pišli jsme na mnoho
mrtvol, takže museli jsme kopat v novém smru. Kolik
mladých život tak zmizelo, aniž kdo vdl, že padli, že
byli zasypáni. Odpoívají bez kíž, bez hrob.

Severovýchodní posice u Souchez, o kterých pracu-
jeme, jsou hojn bombardovány. Ješt nežli slunce zajde,

nmecké šrapnely vybuchují nad údolím Notre Dáme
de Lorette, proti velkému cukrovaru. Po rán, která
siln otásá vzduchem, rozlétnou se kusy železa na
všechny strany. Kou, který byl sražen jako hodinové
pero, pone se roztahovati v zelené, žluté, modré a šedé
pásy, které vítr rozhání po isté obloze.

Za nkolik dní hoši se už vraceli z nemocnic vyho-
jeni, a k našemu pekvapení vyprávli nám, že Pemysl,
kterého dobyli Rusové, opt padl do rukou rakouských.

V první linii zstali Arabové, které jsme \'ymnili.
Jedna polovina naší setniny zstala u cesty Bethune
v reserv, kde se zakopala pod vysokým behem a na-
dlala hlubokých abri pod solidní cestou. Zde vbec
nebylo nám možno oka zamhouiti. Ustaviné bombar-
dování z tžkých dl nmeckých strašn otásalo nervy
všech hoch. Zápach z blízkých mrtvol budil nechu
k jídlu, takže nkteí vbec dýmku z úst nevyndali.
K tomu ješt pršelo a zákopy byly na pl zaplaveny
vodou ; ke kuchyním, které nalézaly se u St Eloi, bylo
dobrých 8 km, a nežli hoši pišli s jídlem, dávno káva
nebo polévka vystydla; cestou, skákajíce pes nmecké
mrtvoly dosud ležící v zákopech, vylili pes dobrou
poloviku obsahu hrnk.

Poslední den, kdy na nás ekala výmna, hoši stáli

na stráži. Mladý hoch Hejno a Richtr dívali se na n-
mecké posice, když tu 88ka dopadne práv ped jejich
hlavy; Richtr tžce zrann a Hejno mrtev. Oba dva
hochy odnášíme k cest Bethune a po obvázání rány
odnášíme Richtra na zad. Nedaleko cesty u jednoho kee
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vykopali jsme hrob a 2a úasti všech hoch, jakož
i ruského kapitána Osberga, pochováváme svého strážce.
Hrob okrášlili kaménky a sklem z lahvi; malý devný
kížek upevnili nad hlavou dobrovolníka padlého
11. ervna 1915.

Za noci opouštli jsme tento úsek smrem ke Camblin
1* Abbé. Na zasloužilém odpoinku došly nás zajímavé
zprávy pro všechny cizince, dobrovolníky: Itálie jde
s námi do boje po našem boku proti Rakousku a Nmecku.
Práv v našem pluku bylo dosti Ital, a jelikož nebylo
dosud uritých rozkaz k útoku, mohli se Italové roz-

hodnouti dle svého pání; bu jít ke svým dom, kde
by zajisté vyplnili svou národní povinnost, anebo zstati
nadále v našich adách. Celý prapor zúastnn pi jedné
takové chvíli, když velitel ohlásil : „Ti, kteí chtjí ode-
jíti, nech vystoupí z ad." Nikdo se ani nehýbá. „Po
útoku," ozve se kdosi. Nastává ticho a rozchod. Ruka
zdvihne se k epici a jeden druhého zdraví. Od té doby,
kdy ekové se dovdli o brzkém útoku, byli mén
bujnými. Pokají sice až do doby útoku, ale potom chtjí
míti zadostiuinní. Marná e velitele Colletta, že zde
jest jejich nepítel u Arrasu tak jako v Dardanellách,
ale nelze je pemluviti. Mezi nimi jsou dobí vojáci a dobe
vycviené mužstvo, ale i dosti komitadž, kteí jsou
zvyklí potulkám a nejisté di^sciplin. Tito nenalezli ni-

kde sympatie u nás, ani u Španl, Švýcar a Luxem-
buran.

Den útoku se blížil a po krátkém odpoinku nkolik
km za první linií pipravovali jsme se k nové perné
práci nám svené. Cíl útoku: kopec 119 — a vrch 140
(bois de Folie). Zprávy o tom již kolovaly nkolik po-
sledních dn.

„Kopec 140? Vždy jsme tam již byli 9. máje?"
_Máme-li znovu dobýti vrchu, tož ho dostáném."
Dne 15. ervna 1915 za pkného veera celý náš pluk,

sesilnn 1100 eky, vyzbrojen jako k útoku 9. máje,
ubírá se do prvních posic.

ekové kií: „lera-Iera!"

Po cest kilometr dlouhé dáváme se na levo a nastu-
pujeme na polní cestu „du Pendu". Nedaleko odtud
první baterie 155 stílejí nepetržit a opodál „jedna-
ticet abri" a jejich Rimailhos (název to našich dl 75)

jsou v plné práci. V rovin odpoívá mužstvo na tornách
nebo na zemi, voln si pokuujíc. U kižovatky cest

kouí kuchyn zaouzené, dále vozatajstvo a vozy se

sudy, naplnnými vodou. Setniny se rozcházely a každá
šla do svého zákopu: k Souchez, u „suchého stromu"
nebo k „ervenému kabaretu", k cukrovaru nebo k lesu
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A smrem k linii naznaené rznými raketami pozoru-
jeme dobe Souchez a menší pahorky vzadu

;
jmenují se

„la cote 140", a na levo „la cote 119".

Za jitra bombardování se poíná; ale tentokráte
nmecká dla zuiv odpovídají tžkými kusy a asto
210 piletí do našich zákop. Nastává útok po silném
hromobití. Avšak neml takového rázu skvlého jako
9. kvtna. Legionái podporují arabské stelce ; tito zvolna
postupují vped; protiútoky jsou asté a na obou stra-

nách ztráty jsou citelné. Z každé jámy vyryté tžkou
stfelou ozývá se náek. Postup zaplatili Arabové draho.
Ztratili mnoho svých vdc. U našeho pluku náš mladý
kapitán Waterman, Švéd, který vedl eské dobrovolníky,
byl tžce rann, ale postupoval v boji tak dlouho, až
úpln vysílen padl u nepátelských posic. Mnoho na-
šich dstojník padlo. Za útoku scházeli jsme do údolí
a pibližovali se k vrchu 119. nedaleko coty 140. S tohoto
místa Nmci mli výborný cíl na naše ady. Pozoroval
jsem u nkolika našich hoch, kterak nosí dv pušky
s sebou. „Naše jest rozpálená a brzo se zneistí ; kdežto
z nmecké to jde „all right", chválí si Putník. Za parna
hlouky našich lidí jdou stále údolím; jedni utíkají spo-
len, druzí jeden za druhým následují svého vdce.
Práv jdeme kolem nmeckých abri, které jsou dosti
hluboké a jen stanem vchod je zakryt. U jednoho tako-
vého otvoru Eluch odhalí puškou kryt a k svému úžasu
spatí Teutony uvnit. Ihned vzkikne: „Ven!" a pušku
nabitou namíí. Germáni lezou z díry a prosí o milost

;

jeden ukazuje obrázek svých dtí a ženy. Eluch je

posílá do pravá a ukazuje, kudy mají jíti nazad. Avšak
co se nenaskytne! Nkolik Arab se objeví a ke své
radosti spatí hlavy Teuton; bez rozmyšlení nasazují
bodáky a jednoho po druhém probodávají zbraní se zra-

kem šíleným. Pouze mezi sebou hovoili: „Makáš chuja
boche, kaput" (ímž chtli íci, špatný kamarád Nmec,
zabit je). Jakmile odpravili osm Nmc, vrhnou se
do abri a rozhlížejí se, zda je tam nco k sndku. Ten
našel šunku, onen máslo, marmeládu, kávu, tabák, dout-
níky atd.

S výšiny koty 119 pozorovali Nmci, kterak se s je-

jich „landsmany" naložilo. Poali proto takou stelbu
z kulomet do toho abri, že kou ze zem vycházel. Na
štstí nebyl nikdo zasažen. Cestou jeden Arab dostal
kousek olova do ramene ; Eluch obvázal mu ránu a po-
slal nazad. Nyní pozorovali jsme, kterak se boj vyvíjí.

Nedaleko odtud byl náš Margot, který žíznil ; Eluch našel
polní láhev erné kávy a podal ji Margotovi. Co bylo
zajímavé, ž« Eluch nikdy nekouil. Dnes vši«hni vidli,



kterak si s chutí zapálil cigaretu a kterak jednu po
druhé vykuoval.

Po celou noc neustalo bombardování: trvalá smrt
dlostelectvem. Tla zniená a roztrhaná jsou zemí
skryta. Noc vše halila v erný závoj. Nevdli jsme, kde
jsme. astokráte za svitu raket erná masa nepátelská
pokoušela se jíti vped. Naše kulomety však je rozehnaly
nebo úpln zniily.

Jitro; útok znovu poíná, ješt hroznjší, však mén
cenný. Když náš pluk a Marocká divise byly vymnny,
bylo již cíle dobyto : cota 119 byla v naší moci. Setniny
nacházejí se blízko posic „Verges de la Folie".

Na odpoinku ve vesnici Chelers každý z nás vy-
právl své píhody, kterých by byla objemná kniha. Zde
ztratili jsme milého otce

Živnústku Pibyla
Chrzu Rataje
Effenbergera Sieberta
Laku Voldicha.

V našich adách znamenala každá jediná ztráta mnoho
pro eské dobrovolce.

Ihned po útoku eci došli svého pání, že jsou posláni
do depot. Cestou byli odzbrojeni a každý z nás byl šasten,
že se zbavil takých „spolubojovník", komitadž, kteí
v boji utekou nkolik km do zad.

24. ervna zbytek 500 muž znovu šel do zákop,
by protiútoili. Za hrozného bombardování mnoho d-
stojník bylo zabito; za zákopem, za kupkou hlíny,
leželi hoši a oekávali Nmce. Pouhá setnina s adjutantem
T. odrazila celý prapor Germán a svoje posice proti

také pesile udržela. Po této šílené bitv, která trvala

pouze den, odešli jsme ze severu na východ do Elsaska.
Zde Rusové dostali potvrzení, že mohou jíti bu dom
nebo pokraovat ve služb ve francouzských plucích.

ÁST XXIII.

Ze severu do Elsaska. Plancher les Bas. Les Mineš. La
Rue. První dovolené'. Zase v Paíži. V Elsasku: Geven-

heim. Smrt letce Pegouta u Belfortu. Prapor
Cizinecké Legii.

Bylo po bitv v Artois Bylo nás málo, malouko,
a o tch, kteí chybli mezi námi, nevdli jsme, kde
jsou, co je s nimi a zda se ješt uvidíme. Osieli jsme,
nebo naši nejlepší zstali ležet v poli. Pišel rozkaz,
že pojedeme na odpoinek. Akoliv jsme byli utrmáceni
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a duSevn zeslabeni dojmy, jaké v nás zanechala válka
svou pravou tváí, pece s tžkým srdcem jsme se louili
s plánmi, kde odpoívali naši drazí brati. Vlak nás
konen unášel na zasloužený odpoinek 7. ervence 1915.

Jeli jsme kolem Paíže. Tžko je vypsat dojem, jakým
na nás psobila. Jako kdybychom ji po z mrtvých vstání

znovu uzeli. Vábila nás blízkostí a mnozí z Bourget
odskoili ke svým, by jim dodali dvry, že je vše v po-
ádku. Za slunného letního dne pijeli jsme k cíli své
cesty do Vosges. Dosavadní rovina pobeží Sekvany jako
kouzlem se zmnila. Strmé pahorky porostlé lesíky sta-

vly se nám v cestu ; vlak se jimi hbit proplétal. Jinde
zas mezi rozlehlvmi háji ssáli jsme píjemný pryskyiný
vzduch. Sluníko zapadalo, i kochali jsme se krajinou
do zlatová politou jeho paprsky.

Blížilo se 14. ervence, národní svátek Francie; na
ten den pišel sám generál Joffre, by pehlédl chrabrou
Marockou divisi a Cizineckou Legii.

Po šestihodinovém pochodu došli jsme do vesnice
Plancher Bas, kde ubytován byl 2. cizinecký pluk, a ne-

daleko v Plancher les Mineš došli jsme svých ubikací.

Zbytek eské setniny zstal uprosted, kde stálo nkolik
domk pojmenovaných La Rue. Krajina byla píjemná:
pahorkatina lesnatá. Nejvtší však radostí bylo pro
všechny, že budou se udlovati dovolené.

Francouzská vláda povolila každému vojínu dovolenou
4denní za dobu šesti msíc; ovšem s poátku to šlo

zdlouhav, neb v kanceláích, a zvlášt ve vojenských,
panoval nepoádek. Vdl-li nkdo pedem, že pojede
na dovolenou ke svým drahým, pipravoval se, by ml
ists' oblek a pod. o tu jasu, smíchu, humoru, když
oekávaný den se piblížil. Toho chvatu pi práci. Tonda
pinesl píteli dopis pro známé do Paíže. Vašek pozdrav
žen — Jenda zdraví denní hosty u „Slepiky", aby
poslali njakou jiti'nici. Franta mu zase svil všechny
památky z boje sesbírané, by je daroval Kolonii, takže
na konec sám dovolenec nemohl s bagáží prolézti dvemi
u vagónu a jen stží srovnal všechen majetek pod la-

viku. Z okénka poslední „Na zdar", mávnutí rukou,
upímný úsmv a vlak ztrácel se v dáli Konen
objevilo se v celé své kráse msto Paíž. Srdce se sevelo
radostí, zraky jen hltaly, kdy už objeví se Montmartre.
I tato radost nám nastala a vlak pomalu vjíždí do stanice.

První zastávka každého dovolence byla, navštívit Ko-
lonii, kde obyejn dostal „cenný obrázek". Pohovoil
o posledních událostech na vojn a již se ztrácí za
dvemi Nedaleko odtud je „dostaveníko ech"
v rue des Petits Champs u Ambrože. Další návštva
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pipadne Slepickovi. Pozdravy se vyídí, dopis se ode-
vzdá a hlavn nco teplého vždy jest na zub: vepová
peínka s knedlílcy a zelím a chutná plka erstvého
piva. Zapálí se dýmka nebo cigareta a hovoí se. Do-
volenec vbec ani na vojnu nevzpomene v ei. Ocitl se
nyní v okolí, které ho miluje a ve kterém žíti jest pí-
jemno. O vojn vtšinou hoši nemluví, jsou-li na dovolené.

Našla se též ada dovolenc, kteí vbec nikoho ve
Francii nemli, nikam na odpoinek nemohli, aby v ra-

dosti dovolené zapomnli nkolik okamžik na mizérie
prožívané. To dobe chápaly francouzské ženy a brzo
cítily, že nutno pispt bojovnílcm. Uchopily se práce
a brzo takový voják, neznámý ve Francii, dostal „Mar-
raine de Guere" (válenou kmotenku). Kmotenky vy-
plovaly hrdinn svoje poslání a vždycky tšívaly své
„poilus (chlupái, název franc. vojín), své „filleuls"

jemnými dopisy nebo zasílždi jim v balíkách nejnutnjší
vci i peníze, jen aby jim takto ásten nahradily to,

co každému je nejdražšího — domov.
Po ukonení dovolené dovolenec vesele odjíždí, aniž

má nejmenší nadji, zda kdy pijde zpt

Pobyt v našem novém psobišti „La Rue" netrval
dlouho. Cviili jsme a konali dlmihé pochody pes píkré
kopce až k hranicím Elsaska. asto jsme vystoupili na
nejvyšší ve vkolí vrch, zvaný „Balon Alsase" (18./8.

1915). Vyhlíželi jsme do dáli, do zem a tu se mi zdálo,
jako kdybych byl na nkterém vrchu v našem Pošu-
maví, nebo vršlíy obrostlé lesíky, v údolí se k nim
tulící vísky a v dáli z lesa proudící stíbrná páska ha-
dovit se vinoucího potkjj s jakousi dvrou a pá-
telstvím ke mn mluvily. asto jsem se zamyslil a za-

díval kamsi do prázdna smrem li východu slunce. Tušil

jsem, že tam za tmi horami bijí srdce, srdce blízká.

Oh, kéž bych jim mohl dát vdt, jak se mi daí. Všechny
svoje touhy pipínal jsem na prsvitná kídla blavých
oblák, kteréž vítr zahánl tam k nám.

Z íše sn vracel jsem se opt do holé skutenosti.
Žádostiv jsem hledal Mylhúzy, avšak veliká oblaka
dýmu, stoupajícího z továrních komín, zakalila vyhlídku.
Marn jsem napínal zrak, Mylhúzy jsem nenašel. Le
dokal jsem a pak mi bylo dopáno podívati se na n
zblízka. Pišel rozkaz, bychom pevzali zákopy v této

krajin a osvdené již síly vynaložili na opevnní
a uspoádání obranných linií.

Když jsme dorazili 27. srpna 1915 na dívjší hranice,
kteréž násiln dlily Elsasko od Francie, našli jsmo po-
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hraniní sloup velkonmeckVch barev vyvrácen, budku
celnice zatluenu prkny, na kterýchž se stkví zkari-

kovany Wilhelm a Kronprinz v divadelní póse. Políka
vzorn ošetená, mimo kteráž jsme vesele šlapali, pi-
padala nám jako naše. I ddinky zanechaly v nás pí-
jemný dojem. Silnice ve vzorném poádku, chaloupky
jak na svátkj'^ erstv omalované, v oknech kvtiny;
domky obklopené útulnými zahrádkami, v nichž se zla-

tily široké koláe slunenic. Prostý, neumlý, z devných
tyek zbitý plot, ist natený, žárliv stežil všechnu tu

cudnou krásu. Ani hromosvod nechybl a na hrotu jeho
byl zlatý kohout, odznak Francie.

Když naše bubny zavíily tímto dumavým zátiším,

vše jakoby nabylo nového života. Okna se otvírala

a z nich vyhlížely švarné dvušky s holubikami nad
splývajícími vrkoi vlas, ze vrat vybhla dtská drobota
a i psi njak po pátelsku štkali. Dti se s námi ihned
pátelily. Tázali jsme se jich jejich dialektem na vše
možné. Skotaiv provázely nás kus cesty i vyprávly,
že tatínek je tam na druhé stran, násiln prý ho na-
vlékli bosové do mundúru a nasadili piklhoubnu ; starší

bratr prý je v nkterém z našich pluk, podailo se mu
zavas uniknouti. Podivili jsme se syn proti otci,

bratr proti bratru válí, jaký tžký osud, jak po-
litováníhodný lid, jako ten náš, tam za tmi vrchy

Došli jsme konen do zákopu ; byli jsme zrovna nad
Mylhuzy, i dívali jsme se do jejich liduprázdných ulic

a námstí. Život tam je, tomu nasvdoval stoupající

dým. Poznali jsme tak trochu zdejší život mezi vesni-
any. Za veera, když sluníko utonulo nkde v Atlantu
a kostelník odzvonil klekání, babiky vyšly na zápraží,

usedly na laviku pod košatý dub. Vnouata se kolem
nich sbhla a ony jim vyprávly o dávných asech, kdy
netušily, že o jejich zemi budou vedeny krvavé války,
kdy spokojen radovaly se ze svého mládí. Pak pišla
doba plná žalu. Prušák až od hranic ruských pišel, by
jejich zemi vyrval Francii a mírumilovnému životu.
A dnes, nejsa spokojen s tím, hledl uchvátit ješt více.
Však kladou v mysl pozorn naslouchající mládeže, že
již nebude tak zle, jak bývalo, francouzská trikolora už
znovu vlaje na pd jejich a vští, že dávná svoboda
znovu se jim navrátí.

Jalc jsou nám blízcí ti lidé ve svém utrpení, ve svých
zkazkách a nadjích. Bezdky jsem k nim cítil píchyl-
nost, jakési úzké pouto. Le ne na dlouho bylo nám
dopáno poznávat tento lid. Po nkolika dnech nový
veliký úkol nás volal k práci do Champagne.
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31. srpna 1915 cestou zpt, nedaleko msta Belfortu,
zpozorovali jsme tuhý boj dvou letc. Nkolik ran z ku-
lometu a aviatik ítil se k zemi. Za nedlouho nato do-
vdli jsme se, že to byl náš slavný aviatik francouzský
Pegout.

Druhý den na ona místa nepítel naházel z aeroplánu
kvtiny na poctu odvážného letce.

*

1.3. záí 1915 Marocká divise zúastnila se velké slav-
nosti, pi které sám president franc. republiky, ministi,
generálové, jakož i zástupci spojenc dostavili se, by
uvidli chrabré vojsko, o kterém se tak mnoho psalo
po 9. kvtnu.

President ve své ei pipomnl naše práce vykonané,
za které nám jménem národa odevzdává prapor, abychom
se i nadále pokryli slávou až do té doby, dokud nepítel
náš nebude zdolán.

ÁST XXIV.

Do Champagne: útok 25. záí 1915. Verberie-Oise. Naše
vánoce na fronte. Dárky od ech z Bordeaux.

Za nkolik dní opouštli jsme Vosges a jeli do Cham-
pagne. 17. zái vystoupili jsme v St. Hilaire a šli jsme
smrem k Suippes do hustého lesíka, kde zstali jsme
schováni za dne a za noci ubírali jsme se do zákop,
bychom pdu pipravovali k novému útoku.

Den schyloval se k spánku a brzy msíc osvtlil náš
ídký lesík, ve kterém jsme byli ukryti ped slídivými
zraky „Tauba" (letadla). Bylo to 24. zái 1915, kdy teny
nám byly poslední rozkazy a rozdávány nejnutnjší po-
teby. Naše ocelové helmy, jež jsme poprvé dostali,

zdály se nám nepohodlnými na našich hlavách a škra-
bošky proti plynm nedviv jsme prohlíželi a zkoušeli.
Smáli jsme se upímn jeden druhému a vtipkovali na
svj vzhled v moderní výzbroji, ke které nescházel ani
dlouhý nž za pasem. Hovoili jsme o dmyslných pí-
pravách, které jsou podmínkou zdaru podnikané akce
a které nám bylo možno pozorovati pi kopání zákop.

Mrtvý klid jako ped bouí panoval všude, jen naše
dla ohlušujícími ranami chvla vrstvami noního ovzduší.
Mysli naše byly smutný, nebo nebyly v zákopech, ale
kdes u svých pátel.

„Zdali pak se dokáme konce, bych mohl spatiti a
zlíbati milé mi tváe? Zíti*a mé narozeniny, které
oslavím výpadem ze zákop. Šest let tomu, co posledn

SO



jsem je oslavoval v kroužku rodinném a zítra? Upro-
sied svištících kulek a náboj z dl a za divoké této

hudby budu se bíti, bych vyrval z nepátelských rukou
zemi, která nám jest práv tak milou jako naše vlastní

a kterou jsme již tolikrát skropili svou krví." Spousta
takových myšlenek víila mou hlavou.

Bylo k plnoci. Odebrali jsme se do stan, bychom
se spánkem posílili na druhý den

;
pochybuji, že by byl

nkdo mohl zdímnouti, nebo mysli naše byly píliš
rozrušeny. Hluk kolem jedoucích voz se stelivem ne-
dal nám spáti, jakož i živý hovor kolem jedoucích vojsk,
ubírajících se do zákop. O druhé hodin s plnoci byli
jsme vzbuzeni a hodinu pozdji byli jsme „v boyau
Lorrain" v jedné z nejdelších podzemních cest, spojujících
zákopy první áry.

Nespchali jsme, nebo jsme byli záložní vojsko a
asto nám bylo nutno ekati, což bylo nejtrapnjší.
Všechny zákopy byly již naplnny vojskem k útoku.

Ke tvrté hodin ranní dorazUi jsme na urené nám
místo, poboní to zákop, ve kterém jsme se pohodln
usadUi. Septem sdlovali jsme si jen své myšlenky, nebo
naslouchali ojedinlým ránám z dl, které se rázem šesté
hodiny promnily v pravou boui. Obloha poala se
zakalovati a poalo poprchávati. V dálce zpozorovali jsme
našeho vzduchoplavce, který se piblížil a krouže nad
nmeckými zákopy podporoval akci našich dl. Vznášel
se tak nízko, že poznali jsme i pilota, mávali jsme mu
vstíc, nebo si pln zasloužil naší pozornosti za svou
chrabrost a šílenou odvahu.

Déš se zesiloval i byli jsme nuceni zahalit se do
nepromokavých plachet stanových, bychom ihned z rána
nepromokli.

"

Když jsme se dostali do první linie, bylo devt hodin.
Však zde se již vraceli ranní vojáci vtšinou z kolo-
niálních vojsk. Ptali jsme se, zdali se jde ku pedu.
Smutn pikývli s poznámkou: „Jde, ale pomalu, mají
velké množství strojních pušek, které psobí velké ztráiy
v našich adách."
V tomtéž okamžiku pišel rozkaz: „Vped." S ob-

divuhodnou rychlostí vystoupili jsme do širých rovin
a postavili se v adu útonou; na všech stranách a
hlavn za námi spousty našeho vojska, které se v adách
blížilo k našim zákopm námi práv opuštným. V tom
náš zrak se upjal do pedu na houfec vojska, který
držel kus bílého plátna a kynul nám vstíc. Rozeznali
jsme vzdávající se Nmce, jichž poet se páil na 200.
Celí ztrnulí blížili se k nám. Velká ást jich byla mladíci
sotva škole odrostlí. Jedné et pipadl úkol odvésti je
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nazad a my dále polo-aovali na cest k prvé ásti n-
meckých zákop.

Když jsme k ní došli, hustá sí drát ped zákopy
již neexistovala, nebo náboji z dl byla úpln rozházena.

Ješt dosti Nmc skrytých v podzemních drách
hromovým hlukem ohluchlých a strachem zmámených
vzdávalo se nám. Za námi nkteré neumlcené nmecké
strojní pušky vzaly si na mušku naše ady. Plukovník
náš Cott poslal jednu etu s poruíkem Arbautem ku
pozorování a prozkoumání výšiny vypínající se za námi.

Vrátili se se 4 Nmci nesoucími mi-eilleusu na zádech.

Jejich úkryt byl nanejvýš pozoruhodným, nebo ze

svého úkrytu mli pouhý otvor pro hlave strojní pušky.

Mezitím co plukovník rozmlouval se zajatci z 28. a

184. nmeckého pluku, my jsme se dali do díla a urov-

návali jsme zákopy nmecké, bychom byli alespo po-

nkud kryti v pípad nmeckého protiútoku.

Však Nmci v tom okamžiku nám poali házeti

v ústrety otravné plyny a jím naplnné náboje. Jako
hustá, neproniknutelná mlha valil se koui podobný dým
po zemi, a tmavou barvou upozornil nás na blížící se

nebezpeí. Okamžit pipjali jsme si škraboškv, abychom
tak ušli jisté smrti. Vn plynu ím dále tím více se

sesUovala, takže škraboška zdála se nám nedostatenou.
Mnozí z mých druh ustaviným dýcháním plynu byli

za krátko tak zmámeni, že bylo nutno odnésti je nazpt.
Za hodinu spousty plyn se rozplynuly.

K veeru nové spousty vojska se shromáždily k lesíku,

ve kterém my jsme byli skryti, i bylo zejmé, že se

pipravuje nový útok na nmecké zákopy druhé linie.

V pedu ped námi vidli jsme ady voják rozložené
,en tirailleurs", my postupovali ve tystupech za zpvu
sokolské písn: „Jdou sokolské šiky, jdou — "

V dáli za námi pibývaly nové a nové pluky, a síla,

kterou jsme vidli, dávala nám pevnou nadji a víru ve
zdar podnikané akce, která mla býti rozpoutána za

soumraku.
Nemile jsme uvítali slabý déš, který se ím dále

tím více sesiloval. My postupovali jsme na urené nám
místo, kde jsme se usadili a ekali dalších rozkaz. Tu
a tam zasyela kulka neb nmecký „marmit" *) a hro-

movým teskem se roztrhl v našich adách. Piblížil se

veer a s ním také záhadná píhoda tohoto dne. Byli

jsme nuceni položiti torny pímo do bláta a sami jsme
si píliš vybírati nemohli. Promoklí jsme již byli až na
košili, takže nám bylo vše lhostejné. Boty jsme mli

*) Název granátu germánského.
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plné vody, jež každým pohybem vj'stikovala. Zima
námi již tfásla, však vzdor tomu a všem trampotám
mnozí únavou usnuli. V sluch jim doléhal náek pro-
mísený úpnlivými prosbami. V klidu, co tak sním,
rozpoutala se palba z pušek, která se ím dále zesilovala.

Co to? Hluk a divný pokik, osudné „Zachra se kdo
mžeš" mísUo se v ohlušující palb. V prvé linii jeden
pluk poal stíleti po nmecké stráži, kik a zmatek byl
hotov. Pluk *) dal se na útk a strhl jiné záložní pluky.
Plukovník náš však pochopil celou situaci a dal rozkaz
trubam troubiti na útok. My se postavili do šiku a
bodáky na puškách proti zbsilému úprku ustupujících
ad. Tyto se u nás zastavily a za našeho pokiku „Vped
na bajonet" obrátily se zpt do svých posic. Vojáci za
námi poali ihned kopati zákopy, by pípadný útok
z nmecké strany zarazily. Naše dlostelectvo spustilo
prudkou palbu do nmeckých zákop, z kterých stelba
strojních pušek se ozývala. Postoupili jsme, aniž jsme v-
dli, v jaké situaci jsme. Zpozorovali jsme ráno, že žád-
ného nebezpeí zde není, a proto jsme postupovali dále
až do nmeckých nových zákop, které jsme nalezli

opuštné. Záhada byla vysvtlena. Nmci se domnívali,
že kik v našich adách jest píprava k novému útoku,
v emž troubením našich truba byli utvrzeni, a proto
svoji posici radji opustili. Zde zstali jsme na stráži
až do plnoci, naež jsme byli vystídáni novým plukem.
Na další útok nebylo pomyšlení, nebo podmínky, jakož
i duch byl ten tam. Cestou zpt vidli jsme mnoho
obtí veerního zmatku, však pranic jsme se nedivili.
Vykopali jsme si mlký zákop, jen co bychom byli
chránni ped nepátelskými kulkami. O hladu, v dešti
a zim, která námi chvla, ekali jsme nových rozkaz.

28. záí došlo k novému útoku naší s-any; tento-
kráte cizinecká legie utrpla mnoho ztrát a i naši junáci
nkteí zstali ležeti ped dráty . . . Byli to : Jiránek
Frant., Mikl Eduard, epík Vavinec, Šustr Alois, Vlk
Alois, Zajíc Karel.

Teprv 2. íjna odešli jsme z posic do Cuperly, kde
v lese pichystány byly ubikace. Sotvaže jsme se trochu
oistili a odpoinuli, už tu byl rozkaz nastoupit znovu
v boj. Cestou k zákopm našli jsme ješt dosti mrtvol
dosud nepohbených v rozkladu. Zstali jsme v zá-
kopech nazvaných „Magdebourg" u lesíka „Guillaume".
Drželi jsme pouze posice až do 17. íjna, odkud po vý-mn odvezli nás do okresu Oise do msteka Verberie,

*

') Pluk z jihu 'rancie, jenž asto znemožuil vojenské
operace. Byli tanj ponejvíce neschopni lidé.



Msteko samotné je poblíže Paíže, dosti úhledné,
isté. Obyvatelé nás s radostí pijali, zvlášt když usly-
šeli, že pluk bude zakládati vojenskou hudbu. Nedlouho
na to nástroje pivezli z Paíže i s hudebninami a
o muzikanty nouze nebylo. Italu Morinimu sveno za-

ložení hudby. Morini sám byl kapelníkem orchestru
Paížského divadla a bylo tudíž možné oekávat, že pod
jeho vedením hudba brzo na veejnost vystoupí. Za ne-
dlouho ohlásili nám, že sám anglický král s presidentem
francouzské republiky pijedou prohlédnout naše ady.
Bylo to 26. íjna 1915, kdy seazeni oekávali jsme
hodnostáe v celé parád. Konen ada automobil
pijíždla: President Poincaré, anglický král s princem
Gallským, generálové : Joffre, Castelneau, Petain atd. pi-
cházeli do stedu naší marocké divise za zvuk anglické
hymny a francouzské „Marseillaisy". Po pehlídce sám
president ovnil náš prapor váleným kížem s palmou
a znovu vzpomínal boj, jichž jsme se súastnUi.

Za pochodu „Cizinecké Legie" defilujeme pede všemi
státníky a odtud ubíráme se do svých ubikací. Nyní
zapoal klidnjší život. Sprchy byly pipraveny. V ece
Oise hoši prali šatstvo i prádlo, aby isti pijeli dom
na dovolenou. Nyní mli jsme už šestidenní dovolené.

29. listopadu zaali nás oblékat do nových uniforem
a sice do „Khaki". Schovali jsme ervené kalhoty,
modré kalhoty a epice rzných forem. Poprvé marocká
divise byla obléknuta v jednotný kroj — v khaki.

Hudba už poádala koncerty v mst u kostela, hrá-
vala lehí skladby. Též nkolik ech bylo v této

kapele.
li:

Msíc listopad rychle utekl a picházel konen pro-
sinec a s ním vánoce. . S. Kolonie nám oznámila, že
zasílají balíky svým synm, ale rozkaz z 21. prosince po-
rouel jíti do L'Áisny kolem Mont Saint Gobert, poblíže

Soissonu. Z této strany se oekávala šarvátka a proto
jsme se odebrali do reservy. Prvního ledna 1916 hudba
zahrála ped zámkem knížete z Albufer, kde byl uby-
tován náš plukovník Cott S balkonu promluvil k nám
vele náš milovaný plukovník. „Doufám, že napesrok
již budeme mezi svými drahými a že nepítel bude
zdolán úpln." Mnozí dstojníci, kteí pišli z Puisieux,

pipíjeli na další štstí našeho pliiku.

Neúnavná práce našich eských pátel v Bordeaux,
p. Kramaty i Malého, byla korunována úspchem. Po-
slali dárky pro všechny. Došly nás 4 bedny. Každý do-

stal: 2 balíky tabáku s papírky, salám a konservu.
Pro nemajetné prádlo, teplá trika, rukavice a pod.



By sebe menší dárek od ech z Francie nebo
z Ameriky a odjinud z ciziny, vždy nás potšil a nové
sily dodával.

ÁST XXV.

Ruské vyznamenání eských dobrovolník. Etapy. Boj
o Verdun. Poblíže Compiegne. První dopis z ech.

Návštva srbských dstojník. Francouzský
ministr války . S. Kolonii.

Francouzské listy pinesly 23. ledna 1916 tuto zprávu

:

Generál Gilinský, delegát ruského generálního štábu pi
generálním štábu francouzském, odebral se na naši
frontu, aby jménem cara odevzdal vojínm eského p-
vodu, bojujícím v naší cizinecké legii a kteí vyzname-
nali se v bitv na Champagni, vojenská ruská vyzna-
menání. Byv pijat generálem velícím v dotyném úseku,
generál Gilinský pipjal na prsa 18ti eských legioná
udlené vyznamenání, pi emž vyslovil uspokojení, že
mže tak uiniti jménem cara, nejvyššího velitele ru-

ských armád. Dodal, že Slované, bojující v adách
armády francouzské, bojují také pro vc Slovanstva
úzce spjatou s vcí Spojenc, která proti tyranii n-
mecké jest vcí práva a svobody. (C. S. Samostatnost
. 22.)

Ruskou medaili byli vyznamenáni tito eští dobro-
volníci: Podrážky R., Mornsteiu J., Jackl, Vonásek,
Hastrdlo, Hamák E., Maák Fr., Antoš J., Gorický,
Mach, Hernych, Dolejš, Novotný, Tomka, Mottl.

Ruským kížem : Zibid, Kolín.
V nemocnici : Svoboda.
Za nkolik dní nastoupil celý náš pluk cestu za zim-

ních, chladných dn. 23. ledna došli jsme do Verberie
zpt, po 25 km jsme si odpoinuli. Druhým dnem ná-
sledovala etapa 20 km do Clermont. Odtud 16 km
k Som do Francastel.

Po celých 14 dní trvaly manévry po velikých pláních
somských dnem i nocí.

Hoši v první kulometné setnin obývali domeek,
kde našli výborný sklep a v nm dobré* víno lahvové.
Že si na nm asto pochutnávali, nemožno upíti.

V polovici února opustili jsme Francastel a došli
jsme do Compiegne. Zde byly provádny pípravy
k novému boji. Mezitím boj se rozpoutal u Verdunu.
Stále oekával jsme chvíle, kdy nasedneme a chrániti
budeme naše posice. Avšak štáb rozhodl jinak. Vdl
sice, že marocká divise je útonou jednotkou, s kterou
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možno vždy poítati a to s úspchem a proto 23. února
dán byl rozkaz, bychom vymnili vojsko francouzské,
121. franc. pluk, který držel posice u Lasigni v okresu
Oise. Brzy dojeli jsme v autech na tato místa do Che-
vincourt, odkudž pšky jsme došli zámeku Saint
Amant, blíže Machemont. Celý pluk sice nenastoupil
službu v zákopech, pouze jeden prapor, druzí mli za
úkol opevovati reservní posice kolem Clairoix i okolí
a v mst Compiegne, kde jsme rozestavili svj stánek.
Nedaleko odtud bylo krásné panorama na pohoí lesní,

údolí Oisy. Cestovní klub sportovní zhotovil zde hezkou
vyhlídku zvanou „Pierrot". asto jsme tu zpívali své
písn eské a marn posílali své pozdravy našim dom.
Zde v tomto okrsku Oiském byli jsme nejdéle ubyto-
váni. Celé okolí, všechny vísky i msteka, pahorky a
íky znali jsme denním pochodováním a skoro kaž-
dému z nás se zde velice líbilo. Obyvatelé byli píjemní
lidé, mli nás rádi a velice oceovali naši dobrovoln
prokazovanou lásku k Francii.

Zvali nás do svých rodin, hostili a besedovali s jed-

notlivci. Ponejvíce v Marqueglise, kde byl plukovník a
kde hudba asto dávala koncerty, i v blízkém mst
Ressons sur Matz.
A kolik dobrých duší ^nalezlo tu svoje štstí! Nic

divného nebylo, když tu Španl, Luxemburák, Svýcar
nebo nkdo jiné národnosti pojal za ženu Francouzku.
„Málo sladkých dn zažil jsem v život trapném, ale

zde nalezl jsem lásku svou", hovoíval asto Eluch.
astokráte pilétaly nmecké aviony až nad samé

msto Compiegne nebo do okolí, aby zjistily, jaká síla

vojenská jest rozložena v tomto kraji, zdali se pra-

cuje a pod.
Bylo 12. bezna, kdy pozorovali jsme souboj dvou

letc ve vzduchu ; za nkolik okamžik jeden z nich se

sítil dol. Nmecká „holubice" byla zasažena a fran-

couzský letec sledoval její pád a pak blíže také pistál.

Zpozorovali jsme mladého etae, jak vyskakuje ze

svého aparátu, zvaného „Vieux Charles" a poznávám
v nm slavného letce a nmeckých letc postrach-pi-

lota Guyemmera, pozdjšího kapitána, jenž proslul 75
svrženými nmeckými letci. Guyemmer povolán byl

vrchním štábem na obranu proti výpadm Nmc,
kteí astokráte pokoušeli se házeti bomby na vrchní
francouzský stan, který byl ubytován v zámku poblíže

Compiegne.

Co tu bylo radosti, když jsem obdržel první dopis
z ech od své sestiky datovaný z 24. ledna 1916. Již
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vícekrát pokoušel jsem se psáti dom a jim ásten
ukázati na naše chování v cizin a na náš boj. Ale
dopisv nikdy nedošly. Teprve pomocí pítele v Americe
a ve Španlsku dostal jsem 16. bezna 1916 první zprávy
od svých milých; jsou zdrávi a žijí všichni až na švakra,
který podlehl hned v prvním nástupu.

30. bezna všichni Srbové, a nebylo jich mnoho
(asi 10), oekávali své dstojníky, kteí pijeli se podí-
vati na svoje bratry a po pípad je zaadit i do své
armády.

Srbský generál sám jim stiskl ruce a i eským do-
brovolcm a blahopál k boji za osvobození naší vlasti.

Za zvuk srbské hymny a provolávání „Živio" od-
jíždli.

*

Po celé dva msíce zstali jsme a horliv jsme pra-
covali v úseku Compiegne-Lasigni. Z Plessier do Elin-
court, odtud k skalnaté výšin Plemont, o kterou už
tolik boj bylo rozpoutáno se strany francouzské, avšak
marn. Nmci dobe vdli, jakou posici by ztratili a
proto vždy odrazili útoky.

Koncem dubna 1916 generály Roques, ministr války
ve Francii, poslal tento pipiš eskoslovenské Kolonii
v Paíži

:

„V dob boje, jejž udržuje již dva roky pro vítzství
práva a spravedlnosti, Francie nezapomíná, že vedle
jejích dtí pišli bojovat chrabí vojínové, jež jí skytla

eská osada ve Francii.

Krev prolitá pro ni nejlepšími z vašich syn zpee-
tila na vždy bratrskou unii obou národ, kteí budou
bojovati bok po boku až k vítzství, z nhož vzejde
nový život pro veškeré lidstvo."

Víte, co takový dokument pro nás Cechy znamenal ?

Že to vyhrajeme obtavostí, oddaností v boji za spra-

vedlivou vc, v nmž nikdo a nikdo z nás nepodlehne

ÁST XXVI.

Odjezd z Oisy na Sommu. Kolem bojišt. Útok na Belloy
en Santerre. Výmna. Naše ztráty. Odjezd ze Sommy.

Oiský kraj hostil nás už delší as, avšak bylo nám zde
mílo a cítili jsme se zde již jako doma. Nebylo tomu
dlouho, co jsme sem zavítali, a pedzvsti toho, že tyto



útulné koutky zase co nejdíve opustíme, nás nic ne-
vzrušovaly, byli jsme již na vné toulání zvyklí a ani
to, že nový útok bude vyžadovati nových našich sil, ne-
pipustilo nám zbytené starosti. Veselili jsme se jako
motýli ze svého žití

;
pokud se vojenských povinností a

služby v zákopech týe, konali jsme ji rádi, nebo nám
byla ponkud úlevou v nudných a unavujících cvieních
a dlouhých pochodech.

Koncem ervna náš velitel gen. Joffre promluvil
k nám mluvou vru hodnou našeho otce. Celá divise za
své zásluhy nalezla ocenní. Byli jsme jmenováni divi-

sím vzorem za to, že veškeré naše pluky byly již nko-
likrát citovány na jeho denním rozkaze, byli jsme opráv-
nni nositi viditelné znamení tohoto vyznamenání „fou-
ragre" a za heslo nám dáno „Sans peur et sans pitié

!"

Blažilo-li toto vyznamenání vojáky francouzské, bylo
nám cizincm, dodnes zneuznaným, nesmírným dkazem
ocenní, kterého jsme si poctivým bojem vydobyli
v oích našeho velitele a francouzské vlády.

Toto a mnohé jiné dosvdovalo, že za krátko bu-
deme opt rozsévat smrt mezi tmi, kteí dodnes náš
národ niili a hledli, by nás v nesmírném moi pohltili.

Netrplivost se již zmáhala, nebo dny byly píliš dlouhé
vzhledem k tomu, že jsme jiné vyhlídky nemli.

Pišel rozkaz opustiti dosavadní tábor v kraji Oiském.
Pibyli jsme na nové místo zmalátnni a znaveni tak,

že nohy nás sotva nesly, avšak ubytováním ve stanech
se nám ulehUo. Život je pomrn nejvolnjší ped
bitvou, posílili nás a tak jsme zapomnli za krátko na
únavu a trampoty dlouhé cesty.

Mezitím naši dlostelci v Bayonvillers a v okolních
vesnicích se staten inili. Již po nkolik dní se chvla
celá zem. Veer jsme uléhali za huení dl a ráno opt
dla byla naším budíkem.

Zajímavo bylo pozorovati život a ruch, který zde
panoval. Všude kolem, kam až zrak zaletl, tisíce našich
spolubojovník, všichni prodchnuti touž myšlenkou po-
stihnouti vše to, ím se jim pipravuje jejich vítzný
postup. Nákladní vozy a automobily v nekonených
adách míjely po silnici. Sem tam ve vzduchu vznášely
se balony a pozorovaly, kam až stela z dl padá, a jak
nií vše, co ke zkáze odsouzeno bylo. Naši piloti bez
potu kroužili nad nepátelskými posicemi a niili „oi"
(balony pozorovací) nmecké armády a spolen s našimi
balony ídUi stelbu našich dlostelc, kteí tentokráte
obrovskými kusy zhoubn v nepátelské linii psobili.
as byl velice vhodný. Dni byly jasné a slunné,

vzduch istý, jen v prvních liniích spousty koue, vzniklé
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výbuchy milion stel, vadily skrytým podzemním oby-
vatelm v orientaci, takže, aby nepišli k lirazu odletu-

jícími úlomky obus, setrvali ve svých skrýších. Ovšem
mnohvm se stalo, že byli zasypáni a nikdy se ze svých
úkryt nedostali.

Dne 1. ervence 1916 ve 2 hodiny v noci dle rozkazu
hlavního stanu, pipraveni v boj opustili jsme naše n-
kolikadenní stanovišt, msto Bayonvillers, a pomalu
jsme se ubírali k prvým zákopm. Rozbili jsme stany
na stráni No 57 u Fontaine sur Capy. Pochodem byli

jsme znaveni i ulehli jsme do hebké trávy. V úterý za
úsvitu slunce byli jsme již na nohou a prohlíželi jsme
si okolí. S malého návrší, kde stojíme, spatíme vesnici

Fontaine i jdeme blíže. Na návsi polozboené spatíme
plno mrtvol jak francouzských, tak nmeckých.

Za nedlouho ubírali jsme se zákopem smrem k Dom-
pierre. Rozkaz k útoku jsme ješt nemli i nespchali
jsme. Tím více pozornosti jsme vnovali našim dlo-
stelcm, obdivovali jsme se mohutným a bezpoetným
bateriím kolem nás rozestaveným. Byla to šílená radost
stát u dla a pozorovat tak njaký menší kousek na
jeho parabolické dráze, jak si cestu „šnruje", by složil

poklonu pánm Nmcm.
Ve dv hodiny odpoledne prošli jsme zákopem zva-

ným „Payat" (jméno francouzského gen.) a dostali jsme
se do první linie. Bombardování zatím ve své síle kul-
minovalo, nebylo slyšet vlastního slova. S klidem jsme
vykali pl druhé hodinky. Tu se nám naskytlo podivu-
hodné divadlo. První ady vyšly ze zákop. Náš pluk
smrem od Assevillers a pluk 4. arabský po našem
celém boku smrem k Belloy en Santerre. Nevylíiteln
krásný obraz ! ady postupovaly s klidem a vážn, nikde
nejmenšího zmatku ni dojmu, který by psobil rušiv.
Tu již vyšla druhá vlna a za ní tetí a
útok byl v proudu. Tu a tam zaznla vstíc nmecká
strojní puška, ševel kulí dolehl v sluch, však ady po-
stupovaly neudržiteln ku pedu. V dáli za námi vidli
jsme pobíhati zdšené zajatce, mezi nž padaly nmecké
náboje.

Doletla k nám zpráva, že vesnice Belloy, která byla
naším cílem, padla do našich rukou. Víra ve vítzství
byla utužena i pidali jsme do kroku, abychom tam díve
dorazili, nebo jsme byli pesvdeni, že naši pedchdci,
kteí mli tžkou práci s jejím dobytím, budou nepo-
mrn zeslabeni. Dorazili jsme na místo a ihned se dali
do upravování ochranných redout, bychom mohli s kli-

dem vzdorovati pi pípadných útocích. K šesté hodin
dlostelba se ponkud zmírnila. Avšak my pokraovali
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nerušené a neustále v naši práci, tak jako naši Arabové
na levo a 228. pluk franc. na právo smrem k vesnici
Estrést, a tak nám noc za ostražitého bdni všech rychle
ubhla. Pouze náek ranných, ponejvíce to nmeckých
zajatc, ozýval se planinou kolem Belloy.

Avšak sotva ráno rozbesklo, tanec zaal znova. Te
i Nmci poali své dílo a pokoušeli se vyrvati nám do-
byté posice. Avšak úsili jejich bylo mai'né. Tikráte proti-

útoili, tikrát v šíleném letu pod deštm našich kulek
vlna za vlnou se hnala proti nám, le nadje jejich byly
zklamány. Nevdli, s kým mají co init. Zvláš naše
strojní pušky se vyznamenaly a nesmím opominouti onu,
kterou ml v ruce náš desátník Nezavdal; vynašed si

pkné místeko na nízkém návrší, kropil svými stelami
tak vydatn, že ani jeden z Nmc neustále proti jeho
vrící pušce útoících neunikl. Též i naše výborné 75 pro-
mlouvaly vážn s útoníky, ale tito pec jim nechtli
rozumti, nebo poslední vlna zmocnila se jedné ásti
naší linie a tvrtou sekci této naší eské setniny zajala.

Odzbrojené již je odvádli, když to zpozorovali naši hoši.

Tito již jen v potu 26, vidouce, že jejich kamarádi mají
býti odvleeni do zajetí, jako lvi vyskoili ze svých zá-

kop a udeili s takovou prudkosti a tak neoekávan
na Nmce, že tito v potu pes 100 se jim vzdali a svoji

koist vítzn do zajetí odvádnou vítzné eské et vy-
dali. Pozdji ovšem litovali, vidouce, že jen taková nepatrná
hrstka dovedla jim zhatit jejich plány. Pozdji poroz-
umli. Naši hoši chránili zákop s takovou vervou a
humorem, že kdo vidl mnohé z nich, jak si poínali,
když Nmci nejzuivji útoili, neekl by nikdo, že se

hraje o lidské bytí. Jízlivé poznámky, smích, a taková
bezmezná šílená smlost pi stelb do útoník uchvá-
tily mysl každého, že nikomu nenapadlo uvdomiti si,

jakému nebezpeí jest vydán. Jediný zájem je vnován
zásob náboj a tm, kteí pepoítavše se v domnní,
že ped nimi uprchneme se svých míst, našli si zde
jen jistou smrt, takže za ki'átko bramboišt ped námi
pokrývaly takové spousty mrtvol, že na mnohých místech
byly nakupeny jedna na druhou.

Našimi hochy zajatí Nmci byli ihned zapraženi do
práce; porueno jim, aby odnášeli ranné na obvazišt
ponkud v zadu v liniích se nalézající a tak nám slou-

žili též i za výborný štít, nebo dlostelci nmetí vidouce
je, váhali na nás stílet. Zajatci byli ponejvíce mladí,

sotva škole odrostlí chlapci a mimo to smíchaní z n-
kolika pluk, ze 48., 35., 65., 2., 28. Sami se nám pi-
znali, že jsou tomu rádi, že padli do zajetí, mají již prý
války a toulání dosti. Prodlali bitvu u Verdunu a šli
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na odpoinek k Noyon, odkud je poslal nmecký stan

na Sommu chránit posice.

Pi prohledáváni veškerých sklep ve vesnici Belloy

nalezli jsme v jednom sklep staeka na celém tle se

chvjícího. Byl zde již skryt od poátku bombardování
a ekal, až vysvobodíme jeho vesnici. Se slzami v oích
nám dkoval a pisliboval, že nikdy nezapomene legie,

která vyrvala jeho hnízdeko z rukou sveepých nepátel.
Po celou dobu nmecké okupace byl nucen pracovati pro
Nmce tím, že jim pekl chléb za odmnu 10 ctm za
hodinu.

Když jsme z bojišt odnesli všechny ranné, pišla
ada na naše mrtvé; snesli jsme bezduchá tla svých
druh a blíže cesty k Belloy vykopali jsme adu rov,
kdež jsme pohbili mnoho dobrovolník legioná. Mezi
nimi i své bratry. Slza bezdky skanula pres líci a zro-

sila kyprou pdu jich posledního lžka. Uvažoval jsem
o jejich obtech, a vru, ti hoši si zasloužili, by synové
nájoda putovali sem k tmto prostým mohylám, nebo
jejich krev a prach bude v píštím našem národním bytí

symbolem obtavosti z istého pesvdení a jejich iny
jsou mezníkem rozhraniujícím doby tak kontrastní, doby
potlaení a poátku nového svobodného žití eského
národa.

Tak vypadal útok tvrtého ervence 1916 na Belloy

en Santerre. 6. ervence odešli jsme do reservního
zákopu „Breclau" severozápadn od Assevillers, kde jsme
alespo ochutnali teplé kávy. Zárove generál Codet
nám blahopál za nové iny. Den pozdji Arabové úto-

ili na „fameux boyau Chancelier", který s úspchem
padl do jejich rukou a kde zajali pes 300 zajatc.
9. ervence útoíme znovu z první zákopové linie „La
Tristesse" k cest Peronnské (msto Peronne), kdež jsme
též postoupili, ale další postup byl nyní znemožnn
vrháním otravného plynu proti oím. Týž veer všemi
milovaný dobrovolec Josef Barták padl ; byl tžce rann.
Byla mu odtržena levá noha a vykrvácel. Zemel v ne-

mocnici druhý den v Marcelcave.
Teprve 10^ nastala výmna; úpln fysicky vysíleni

ubírali jsme se na zad a vzpomínali jsme na ty, které

jsme na bojišti zanechali a kteí již nebudou se rado-

vati z lepši budoucnosti. Druhá brigáda nás vymnila a
my opouštli Belloy en Santerre-Assevillers smrem
k Dompierre, kde jsme rozbili svoje ležení na hbitov.
Zde už nmetí zajatci spravovali cestu a sbírali vá-

lený materiál. Culcrovar poblíže Dompierre byl úpln
rozbit, jen železná konstrukce válela se v kameni.
Všechno zniené, rozboené ; z kostela zbyla pouze
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hromádka kamenu a prachu; všude ležely mrtvoly již

v rozkladu.
A poblíže hbitova uléháme na trávu nebo na roz-

házené kameny hbitovní, bychom si odpoinuli. Neda-
leko v zákopech ,Tromblon ubytován jest též prapor
legie.

Dne 12. ervence opouštíme definitivn posice Sommské
a jdeme zpátení cestou k mstu Proyart. Nkolik obus
dopadlo v naše ady: naši hoši byli zranni. Zde pod-
lehl náš starý dobrovolec Holzl, Solnika, Motl a No-
votný; byli zranni dosti vážn.

Celkem ztratili jsme za tohoto boje, ze svého zbytku
30 ranných a 14 mrtvých, jichž jména uvádím:

Adamík Josef Maroušek FranL
Barták Josef Melichar Karel
Bláha Emil Mornstein Jan
erný Oldich Tchinkl Boh.
Fiala Simon Zábranský Arnošt
Gorický Thoman Žibid Josef
Holzl Gustav erný Josef

Byla to velmi citelná rána pro nás i naši eskou
Kolonii. Generál Mangin cituje v armádním rozkaze
eskou druhou etu 1. setniny pluku:

Rozkaz C 341. X. armády.

Jsouc složena výhradn z ech, projevila pi
útoku na Belloy en Santerre od 4. do 10. ervence
1916 nejhrdinnjší zápal a nejkrásnjší nenávist k ne-
nepíteli. Když jí 5. ervence byla svena obrana
jižní ásti okraje vesnice, vrhla se s neodolatelným
rozmachem na nepátelský prapor, který postupoval
v utvoené formaci ku protiútoku, srazila se s ním
a odrazila jej. Na to pivedla do našich linií 60 za-
jatc, mezi nimi 1 dstojníka, který projevil své
rozhoení, když seznal malý poet a národnost tch,
kterým se vzdal.

Dne 16. ervence opouštli jsme Bayonvillers a v ná-
draží Villers Bretonneux nastoupili jsme do vagón a od-
jeli znovu do Oisy. V okolí Tricots, Monthiers, Saint Martin
aux Bois, Menevillers, ubytován byl náš pluk. Za ne-
dlouho odcházeli jsme k Ressons sur Matz a do Mareuil.
Práv 30. t. m. hlášena byla nám návštva eského kapi-
tána Rejmana z Ruska. Pijel prohlédnout si první legio-
náe, bohužel nevidl všechny, neb nkteí už byli v zá-
kopech nebo na práci.
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ÁST XXVII.

Rumunsko proti Rakousku. Itálie proti Nmecku. První
plukovnl vyznamenáni: furažerka. Znovu do Sommy.
Tetí vánoce na front. Pozdrav vánonímu stromku

z fronty. V roce 1917. Boj o Auberive. Episody
z bitvy u Remeše.

Zpráva 29. srpna 1916 o prohlášení války Rumunska
Rakousku jakož i Itálie Nmecku, nás usvdovala v ji-

stotu a zajisté dodávala výtenou morálku, jak fran-

couzským, tak i spojeneckým vojákm i civilm.

Koncem msíce záí vrchní stan franc. vojska udlil
našemu pluku první vyznamenání, viditelnou „fouragre"
au couleur de croix de guerre (furažerku v bíirvách stuhy
váleného franc. kíže). První, kteí toto vyznamenání
dostali a na které hrdi též byli, byli vojáci Cizinecké
legie.

*

Po celý msíc íjen zstali jsme v okopech, jak prvních
tak i reservních, opevovali jsme je. Teprve zaátkem
listopadu odjeli jsme znovu, i spíše po svých šli jsme
ve velikjxh etapách z Oisy do Sommy, pes msta:
3. listop. Remy, 4. listop. Maisoncelle Tuillerie a 18. li-

stopadu v Marcelcave, kde jsme se zdrželi v campu vo-
jenském, vystavném v lese c. 102 (Viencourt) a Chuignes.

Jestliže jsme na rychlo opustili Picardii po bitv, ne-
vdli jsme dobe, že práce není dosud zakonena a že
za nedlouho po odpoinku navštívíme zákopy v Picardii,

jakmile budeme znovu zformováni. Poasí samo nedo-
volovalo nám, bychom v takém nease podnikali nový
útok a nových ztrát nechali zde.

Zákopy byly rozvrtány, plny vody a bahna, nemožno
jest opravovat je za deštivého a snživého poasí. Ko-
likráte zapadl nejeden voják do díry obusové, naplnné
bahnem tak tuhým, že s vrchu zem nebyli bychom ro-

zeznali nebezpeí nám hrozící, z kterého nebylo žádného
východiska. Kolik takových muž za noci omrzlo a pišlo
o údy, ba dokonce o životy. Opevnní nebylo možno lépe
postaviti, pouze jsme se spokojili s nahazováním drátu
ped našimi nízkými zákopy. Doprava jídla i jiného ma-
teriálu spojovala se s velkou obtíží, dla a munici nebylo
možno správn dodávati, nebylo cest upravených k jízd,
všechno bylo rozbité, zniené.

Rozhodl se proto vrchní stan franc. neútoiti za ta-

kový chpomr, ale prese všechno celý msíc zstali jsme
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pipraveni v zákopech k novému útoku na Villers Carbon
nedaleko Belloy. Man si vzpomínáme na bitvu kolem
Belloy-en-Santerre v msici ervenci a všecbno kolem
nás nám pipomíná ony rovy našich hoch padlých. My
jich vzpomínáme a my je pomstíme ale ti' doma?
Jak tm as bude, až zvdí osudnou zprávu o synu padlém
ve Francii, na pláních Artoiských, Champagneských a
v Picardii!

*

Pomalounku se blíži již tetí vánoce, které budeme
tráviti vzdáleni všeho mírového milého vánoního ruchu,
vzdáleni všech našich drahých, kteí doma s úzkostmi
v nitru vzpomínají na nás, na své nezvstné leny ro-

diny. I my budeme více vzpomínati na naše drahé, usta-

rané hlavj', od nichž nám již dlouhou dobu nedošlo nej-

menší slovíko, jež by nás vytrhlo z našeho denního
života, jež by nám vzbudilo v nitru neskonalé pocity
blaha, jaké jen mže vznítit slovíko matky neb otce,

bratra i sestry, od nichž jsme nemli dlouhou dobu
nejmenší zvsti.

Již po tetí v den Narození Pán, s hlavou plnou
vzpomínek, openou o pušku, na stráži v zákopech bu-
deme s touhou sníti, kdy i nám vzejde den narozeni
naší toužené svobody. Tetí vánoce v zákopech
jak tkliv to zní a jak by to nezazvuelo až do nejzazší

hloubky nitra, vždy ta ti slova prostá mluví za celé

dlouhé dny a ješt delší noci, jež jsme prostáli v zá-

kopech ve vod pi mrazu a ve snhu, mluví o dlouhých
cestách, jež jsme zvroubili ve svých baganatech, mluví
o Artois, Notre Dáme de Lorette, Champagni, Picardii.

Jak rychle ubhl ten as ? Nechceme viti, že je tomu
již 28 msíc, co máme za ženu pušloi, co noci vyspá-
váme na slám nebo holé zemi. Mimodk se tážeme,
kolikrát ješt budeme o Vánocích toužiti po onch lepších,

nezapomenutelných asech. Brrrr vzpomenerae-li
si na to, JO máme již za sebou, hlava se nám toí pi
myšlence, že bychom mli ješt jedny vánoce slavit

v tranších. Jeden filosofuje : je to osud ! — druhý si ani

nepipustí myšlenku, zabývat se tím, co bude zítra. Dnes
opt slavíme, že jsme vše šastn pekali, i doufejme,
že píští vánoce již budeme slavit doma plcn ve vy-

háté svtnici a budeme známým a drobotin našich pí-
buzných vyprávt, budeme vzpomínat na ty, co svj
živo položili daleko, tam kdesi u Arrasu a Peronnu za

svj ideál, jímž je blaho, jež nám mže skytnout jen

naše svobodné žití.

Je tomu rok, co jsme dleli na odpoinku ponkud
za prvou linií, a tšili jsme se, že tentokráte svátky



lépe oslavíme. U prvé setniny v jednom míst svátky
slibovaly býti veselvmi. Však voják mini a rozkaz mní.
trnáct dni ped Štdrým dnem pišel rozkaz a dva dni

na to ubíral se již celý náš pluk do pole a do prvé linie.

Všechny naše krásné sny byly ty tam a ped námi ne-

známá budoucnost ve svém nejzáhadnjším objetí roz-

vírala svoji náru. Již jsme cítili opt chlad prosincové
noci, ve kterém jsme minulého roku celou štdroveerní
noc proleželi na ekané mezi našimi a nmeckými li-

niemi, cítili jsme naše skrehlé údy, když nás konen
o tvrté hodin ráno pišli vymniti, zdálo se nám, že

to již našim osudem, abychom i letos prodlali vánoní
noc v zákopech na ekané a poslouchali jako loni, ani
nedutajíce, jak Nmci velebn pli svoje vánoní písn.
Vidli jsme nad sebou tmavou bá posetou hvzdami
a jako ozvnou znla k našemu sluchu Nmc píse
lásky a lidství „Tichá noci". Naše obavy byly z ásti
liché. Ztrávili jsme nkolik dní ped vánocemi v zá-

kopech, ale na Štdrý den byli jsme v druhé linii i mohli
jsme se mnozí tšit a vzájemn si popovídat, požalovat,
potšit a dodat nové sí'y. asto, když se sejdeme nkdy
na slám pi kmitu svíky, vzpomínáme na tyto dny.

Je tomu pomalu rok. Po snhu ani památky, ba na-
opak studené, sychravé dny pronikaly až do kostí. Ko-
nen po dlouhém toužení piblížil se Štdrv den. Po
veei sešlo se nás dosti pohromad, hovoili jsme po-
nejvíce o uprchlých již vánocích, vzpomínali jsme na ony
z našich dtských let, jež zanechaly v našich srdcích,
dnes tak otrlých, nejvíce lesku i tázali jsme se, zda
dnes na nás si též nkdo vzpomnl. Dosud jen jedinci,

mající ve Francii pátele, obdrželi po balíku. Žádostiv
jsme pihlíželi a radost, jež planula z líci šastnjších,
kouzlila též i v našich rysech svity blaha; cítili jsme
s nimi. Po té se s námi mnozí rozdlili bratrsky.

Avšak na naši otázku, zda i letos nkdo si na nás
vzpomnl, nedostávali jsme dlouho odpovdi. Tu do jizby
vešel bratr Smutný, náš táta. Zpod pilby vyuhovaly
vlokv jeho šedin a^^ve tvái mu hrál záhadný úsmv.
„Hoši," projelo mu skrze rty, pi 'tom si nakroutil sví
urousaný 'vous,"^ „Váš Ježíšek je" na ''cest." Znovu s

usmál, vida tázavé pohledy eské chasy. „Tak peci,'
zazvuelo skoro jednohlasn sborem'a"ackoliv jsme ješt
nic nedostali, cítili jsme jakési zadostiuinní, sebeuspo-
kojení. Naše tesklivé otázky, planoucí nám z oí a jež
jsme se obávali vysloviti, byly zodpovdny. Vidli jsme,
že pec nejsme zapomínáni a že na nás dobrá srdce pa-
matují. Poali jsme žertovati, každému"jsme leccos sli-

bovali, jako marrainu, šidítko a jiné. Hovor pak pešel
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opt do vážnjších kolejí. Ve své dtinské zvdavosti
odhalovali jsme kulisy tajuplné budoucnosti. Chtli jsme
vdti, zda píští vánoce budeme již tráviti u nás doma,
v kruhu rodinném. Nemohli jsme se uspokojiti než blahou
nadjí, že naše pání dojde splnní. To byl náš štdro-
veerní den.

Není tomu dlouho, opouštjíce zákopy, dávali jsme
jim vele s bohem, nebo jsme doufali, že se do nich
nevrátíme. Cesta naše byla jiná. Po dlouhé, unavující
chzi dorazili jsme do malebného severo-francouzského
msteka Aucl^ la Montagne, ve kterém byl ubytován
celý náš pluk. Únava a zmalátnní nám nevadilo, bychom
se s veerem všichni sešli. V rozlehlé stodole náš eský
hovor docela pátelsky se bratil s jejími zdmi. Zpv
zvuel stodolou až do podkroví jako doma o obžinkách,
víneko se perlilo v našich sklenkách a nescházelo nám,
nebo naši dobí hoši nelitovali opt po dlouhé dob
oslaviti, že všichni ve zdraví se sešli. Pi žertování a
hovoru pišla téže na naše píští štdroveerní svátky,
kdy, kde a jak je budeme slaviti. V mysli nám tanula
planina Picardie. Snad se do té doby vrátíme ke hrobm
tch, jež se nedokali tchto vánoc, odešli nám a jen
v našich myslích budou s námi dlít. Dnes jim je za údl
chladné lžko zem, zjízvené kol do kola náboji dl,
tam u Belloy, kterouž zrosili bujarou eskou krví. Je
jim dnes již lépe, odešli ke svým otcm a snad se tam
shledali s mnohými, po nichž toužili.

A co my zde? Tetí zimu již dlíme v polích a mnohý
z nás zstad tak osamlý, jako na zaátku, kdy necítil
ve svém srdci stesk, nebo mysl byla uchvácena ve-
likými vcmi. Dnes neslyšn vkrádá se do našich niter
pocit osamlosti, stýská se nám. Otrlí jsme, však tvrdý
život nemohl zmniti naše srdce, ta zstala lidská a jim
mnohdy cosi chybí. To jsme cítili a v tyto dny cítíme
více než kdy jindy.

Je nás málo, malouko a my v tento den mluvili
o tom, zda si na nás kdo vzpomene na vánoce. Tam
doma jist vzpomínají, škoda jen, že nejsou zde.

Pozdrav vánoní z fronty.

1. Myslí nám táhnou vzpomínky,
rolniky v srdci zvoní,
vánoce tetí na front
nad námi již se kloní.

2. Veliký, slavný den vánoní
svým kouzlem nás všechny halí,
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a všichni na ráz dtmi jsme,

druh druha jsme se ptali:

„Jak dnes oslaví doma as,

vánoní noci tichy jas?*'

3. A ve srdce nám vzpomínky
sálají slimnou záí
a dávný pablesk svíicek
do temna jemn záí.

4. A srdce buší tázav —
a touhou jenom plane,

zda na nás dnes kdo vzpomene,
i teba jenom man.

5. My vzpomínáme na všechny,
sobectví hru je cista,

neb vánoní se dáreek
Cechii u nás chystá.

6. A pro nj vlasti na oltá
my život vlastní nesem,
a v boji tvrdém kupedu —
jdem s hrdým elem, plesem.

Psáno 10. prosince 1916 v bitevní áe.
*

Nový rok 1917. Snad nikdo z nás by si nebyl pomy-
slel v roce 1914, že tak dlouho potrvá zápolení, že do-

žijeme se takových událostí. Na ty, kdo z nás nedožili

a nedokali se, snad pouze my jenom vzpomínali a želeli

padlých hrdin.
V tu dobu byli jsme v severním msteku, stále na

Som, v Auchy la Montaigne, a odtud chodili jsme do
blízké vesnice Luchy, kde v jedné místnosti scházeli se

všichni eští dobrovolníci ; tu zapomínali na svízele, zde
se bavili, zde zpv ozýval se místností a veselost eská
neustávala dlouho do pozdních veerních hodin. Po spo-

lené veei a po besedování ubírali se zase hoši do
svých ubikací.

Koncem ledna pluk odebral se z tohoto psobišt
do aply — pes Boyers do Assainvillers, kde jsme
byli za Montdidier na Som ; Druhého února došli jsme
Grivillers, odkud byly pouze dva kilometry do nmec-
kých posic. Podzemní skrýše byly dosti solidní a zdálo

se, že tento úsek jest dosti tichým.
Práce zase zapoala, opevovalo se, zsíkopy se pro-

kopávaly a drátu bylo už hojn pipraveno ped zákopy
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kolem vesnic Popincourt, Daucourt, kde byly první po-
sice naše naproti mstu Roy.

Za nedlouho živjší ruch zapoal v úseku. Nmci
zpozorovali naši innost a bránili se .Též nkolik mrtvých
a dosti ranných ohlašovali nám v našem pluku.

Dne 27. února pluk odešel do Faveroles, u Etelfay, kde
anglití vojáci i jejich ervený kíž peoval o morální
stránku života vojska a jim zpíjemoval pobyt v posi-
cích. Mli zde krom toho bohatou kantinu, ve které
bylo hojn kuiva i reserva okolády a všelijakého jídla.

Pluk odebral se pes Montdidiers, kde bytoval den; Nmci
bombardovali toto msto, jež kazili a rozbíjeli.

Cestování znovu zapoalo: první etapa do Montreuil
sur Brech, odtud po vesnicích Noyers, Campremy, Bou-
villers, Chopoix, Mesnil, Saint-Firmin-Sauvillers, až jsme
se dostali k Marquivillers. Tu dostala se k nám zpráva,
že Nmci vyklízejí celou Sommu. Oekávali silnou ofen-
sivu s naší strany v tomto úseku, a proto radji se stáhli

a opustili posice kolem msta Roy a Noyon. Hned pustili

jsme se jim v patách pes msto Roy k Laucourt až do
Royglise.

Zde uvidli jsme hrozné zpustošení, jakého kdy se
mohli barbai a Himové dopustiti ve stedovku. Toto
vše udalo se kolem 20. bezna 1917.

Vesnice rozbité a vypálené, sklepy dynamitem vyho-
zené, jakož i hlavní kižovatky silnic zniené, studn
zaházené a voda otrávená, koleje na železnici vytrhané,
všechny stromy podél cest peházené v cestu a metr od
koene uezané, menší stromky i kee ovocné alespo
peseknuté nebo na pólo uezané. Všechna tato zkáza už
byla systematicky pipravena delším asem. Hbitovy roz-

házené, kamenné desky odtahány ze hbitova opodál, kde
si Nmci udlali silné abri (skrýše) proti bombardování.

Jejich vojenské hbitovy byly zcela zachované a uspo-
ádané. Proetli jsme nmecká jména na náhrobcích,
které byly olcrášleny nmeckými železnými kíži ; i hojn
polských jmen našli jsme na náhrobcích nmeckých hrob.

Dnem i nocí pracovali jsme na správ silnic, vesnic
a ubikací ; obyvatelé, kteí zstali v mstech nebo na
vesnicích, s radostí nám kynuli vstíc ; tu teprve za je-

jich vypravování slyšeli jsme rzné, skoro neuvitelné
doklady o nmecké surovosti a násilnosti.

Boj o Auberive.
(Otištno v „. S. Samostatnosti" . 17.)

Byli jsme v Picardii. Dosti vesele se nám šlapalo*

nebo jsme konen vidli, jak Nmci berou „roha",
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Trochu jsme se sice podeli, nebo jsme musili praco-
vati na organisováni dobytého terainu, náležit ustupu-
jícími Nmci zpracovaného, avšak pracovali jsme s chutí.

Jen slabší a starší to nevydrželi; evalíuovali nám sta-

rého adka. Došli jsme až k Roy a dále ; tu pišel nový
rozkaz a my udlali elem vzad 26. bezna a šli na ná-

draží z Royglise do Moreuil.
Když jsme spatili vlak, pipadal nám jakoby byl

zahalen vítzoslávou, akoliv nebyl píliš representativní

ani nijalv zvláš ozdobený. „Kupé", do nhož se nás
vtsnalo do každého pes tyicet, plo ješt chlévem.
Taky se nám ani nezdálo, že jedeme do Paíže oslavovat
vítzství, avšak vítzoslavný dojem, kterým na nás vláek
psobil, vzbudila pedtucha, že si nkam zajedeme,
abychom si opt skoili, což se nám také potvrdilo.

Bylo to práv z rána prvého apríle, když jsme spatUi
ped sebou Eifelovu vž. Veliké kolo a v pozadí na
Montmartru Sacre Coeur. Srdce nám poskoilo radosti

i zapomnli jsme nepohodlí, za jakého jsme prospali noc;
cítili jsme ješt památky noclehu na oblieji: kusy bláta

z vlastních bot i za krkem a ve vlasech, odkud nám
vyuhovala stébla slámy. Pomalounku objeli jsme celou
Paíž, potšili se pohledem na ni a vzpomínkami na ty,

k nimž s takou radostí spcháme na dovolenou.
Za krátko jsme zpozorovali, že jsme byli vedeni

aprílem, nebo náš vlak supl nkam na východ. Paíž
nám zmizela z dohledu. Vystoupli jsme v Champagni.
Cestou do tábora chvíli pršelo, pak vysvitlo slimce
a hned zase poprášil nás sníh a zaliuel mrazivý vítr.

Inu, pravé aprílové poasí.
Byli jsme v blízkosti našich bratr Rus, slyšeli jsme

hovoit naše veliké kusy, vidli jsme mravení píli,

s jakou se všechno vozatajstvo a dlostelectvo inilo,
abychom my v dianý okamžik seveli poznovu hrdlo
soupei, který svým ústupem v Picardii \'ymkl se z na-
šeho železného objetí. Zatím jsme odpoívali, vykávali
a znaleckým, zkušeným zralíem prohlíželi posice Nmc,
zavrtaných ped námi na návrších v zemi. Nad jejich

výpravou a nedobytností jsme pímo užasli, když jsme
se jich zmocnili : byly vybetonovány, o dvou poschodích,
do kterých bylo teba sestoupiti až po šedesáti vysokých
a kolmo klesajících stupních. Spodní taverny byly kle-

nuté a schopné pojmouti celé divise. Nmci zde v po-
koji mohli pekat naše bombardování, které jim jen
tehdy mohlo býti zkázonosné, rozbilo-li jim vj'chody,
kterých ke každé skrýši bylo vždy nkolik.
va týdny jsme ekali povel k útoku, a když naše

hodina uhodila, byli jsme si jisti více než kdykoliv ped
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tím, že tentokráte jdeme ve vítzný boj. Vidli jsme od
poátku pokrok a konený úspch našeho dlostelectva
a to zocelilo naši víru, která zjevy poslední doby (jme-

nování Nivellovo, ústup Nmc, revoluce na Rusi) za-

plála novým jasným plamenem v našich nitrech.

V pedveer útoku druhý bataillon se odebral do zá-

kop, v nichž prý dlel již od 6 dn. Ješt trochu pohovu
a ráno již opt vystavíme své životy smrtící oceli. Tento
pocit, kierý by v jiný okamžik rozezvuel všechny nervy
a jenž u tch, kteí nemají potuchy o vniterním život
vojína, psobí strachem a hrozí nervovou krisí, nijak

nás nerozrušil. Byli jsme klidni, jak nikdy díve. Re-
signace, již jsme erpali z vdomí povinnosti a skvlých
nadjí, umrtvila v nás veškerý egoism, a když v úterý

dne 17. dubna o 5. hodin ranní, ješt za šera zaznl povel
„En avant, La Légion" ety bleskurychle vystoupily ze zá-

kop, naši hoši úprkem dobhli k nmeckým drátm, které

tu a tam museli petrhovati, pestelovati a peskakovati,
což sice je zdrželo a vystavilo na mušku nkolika neumle-
ným strojním puškám, avšak nezmenšilo jejich uchvacu-
jícího zápalu, s jakým se zmocnili nedobytných posic,

o nichž od dvou let naše armáda si marn lámala zuby.

Tento den byl pro legii novým „9. májem" a oHa si

z nho odnesla 5. palmu vítzství, kterouž ozdoben kíž
na jejím praporu.

Generál Nivelle nás citoval na denním rozkaze armád
slovy, kterými zvláš na prvém míst oceuje nenávist
k Nmcm a neocenitelnou obtavost, mimo to potíže

boje, obti a jiné podrobnosti.
„Le Matin" ze dne 30. kvtna uvádí ve známost širší

veejnosti, že to byla legie, která bojovala u Auberive,
kde prokázala svoji oddanost Francii a s obdivuhodnou
odvahou dobyla a uhájila tuto tžkou posici.

Zvlášt naši hoši projevili poznovu nezlomnou od-

vahu a chladnokrevnost, nenávist a bojechtivost. Jsme
dnes roztroušeni po celém pluku a není mi možno,
abych psal o celé jednotce, avšak episody jednotlivých

našich hoch nejlépe ukáží, jaký podíl mli eši na
úspchu této bitvy, jakou osvdili rozvahu, chladnokrev-
nost, veselou mysl, statenost a obtavost.

Nebyl jsem oitým svdkem tchto shrnutých episodek,

vyjímám je z líení hoch po bitv, kdy po prožitém
zápase pospolu si vyprávíme, každý co zažil.

Episody z bitvy u Remeše.

Hoši vyrazili, tu a tam zavrela nmecká strojní

puška, avšak jakmile dospli k drátm a ztekli zákopy,
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utichla jedna po druhé. Naši granátnici jim poslali n-
kolik svých oišk, které svými ocelovými skoápkami
lámou nejvytrvalejším soupem zuby. Boj se vedl

v okopech a nejvíce granáty. Hoši první setniny postu-

f)ovali bez pestávky až ke svému cíli, ke kterému z ce-

ého pluku první dorazili. Když se zastavili, aby nabrali

dechu, a rozhlíželi se, aby vidli v jakém jsou postavení,

marn hledají udivenými zraky, kdo je po stran z na-

šich a je- li posila vzadu. Vzmáhaly se v nich obavy,
zda nebudou odíznuti; tu se pihnal z obhlídky eta
Maák a povídá s klidem: „Oui, vyletli jsme opt jako
divoši a zatím, než sem postoupí ostatní, jsme obklopeni
Nmci; ale to nevadí, nepopustíme a zstaneme zde až

sem dojdou. Rozestavíme granátníky na všechny strany

na stráž!" A tak uprosted krvežíznivých nepátel naši

hoši ekali s dvrou na své druhy.
Dokali se a druhý den ráno jim bylo porueno po-

stupovati hloubji. eta Maák s nkolika svými gra-

nátníky, v nepetržitém boji na granáty, dobýval nových
posic, až náhle narazili na vytáhlého a bojem pobledlého,
zuiv se bránícího Nmce.

Byl skryt ve svém zákopu a metal mezi n granáty,

které s hlomozem praskaly, avšak na štstí nijakých
škod neuinily. Naši hoši v mžiku mu posílali své oce-

lové oechy, le také bezúspšn. Nmec ješt zuivji
odpovídal. Když po chvilce se znovu objevila hlava
Nmce, houkla rána z Maákovy pušky a Nmec s pro-

stelenou lebí se skácel. Hoši zaujali dobyté posice. Zatím
se snesla noc a hoši unaveni již dvoudenním bojem use-

dali v ponkud krytá místa a únavou usínali. Usínali

s klidnou myslí, nebo vdli, kdo bdí, v í rukou spo-

ívají jejich životy, na koho, když je píroda zmže, se

mohou spolehnouti. Byl to eta Maák, který vida je

vyhladovlé, umazané a žízní zmoené, dopál jim tak
toužený klid. Sám zdolal spánek a únavu a bdl. Usedl
v zákopu na povýšené místo a díval se v tmavou oblohu,
již protrhovala oslující svtla magnesiových raket, jak
se vznášejí kamsi do vysoká a pak voln klesají k zemi,
kde uhasínají. „Tak mi napadá, že ani my lidé nemáme
tolik štstí jako ta svtla; každý má svoji vytenou
dráhu a její nejvyšší bod, od kterého pak s resignací

klesá. Kolik z nás dospje k tomu nejvyššímu bodu,
kolik z nás odešlo a odejde ped koncem dnešní války!"
Kolem se sype hlína, jako prach vržený z kráteru sopky

;

to od nedaleko dopadajících našich náboj, které sviští

nad hlavou, provázené ohlušujícím burácením dl kdes
vzadu ukrytých. Nmci odpovídají. Kolem dopadají jejich

marmity, ve vzduchu praskají granáty a jejich olovné

101



kulky zarývají se do promoklé prsti. Naše 75ky ihned
odpovídají a jejich pronikavé rány ozývají se pímo za
zády: lehká dlostelba postoupila do prvních linií, vera
dobytých. Hodiny dlouze ubíhají, všude se rozhošuje
klid i dlostelci již odpoívají, jen tady v pedu tu
a tam zazní výstel stráže

Pibližuje se ráno, rozednívá se, a našim hochm
nastává nová práce — Nmci protiútoí. Bdící Maák
volá své muže, avšak tito jsou dosud pohíženi v tvrdý
spánek. Nikdo na jeho povel neodpovídá a Nmci se
zatím blíží. Vzpomíná na svého nejlepšího druha a volá

:

„Kratino, vzhru! Sem s granáty!" a sám bží ke stíln
a pálí. Sám a sám hájí po delší dobu posice, tu najednou
za jeho zády nkdo si zanotuje zamilovanou písniku
Maákovu: „Jaké je to podívání na eské vojíny . .

"

Ohlíží se a vidí milou tvá Kratinovu s kaskou, naklo-
nnou nazad nad osmahlým obliejem, kterému dodávají
od 14 dn neholena vousy vzezení poustevníka; avšak
z oí mu záí klid a lovk by ekl spokojenost. V rukou
si pohrává nkolika granáty. V tom se již rozpahá
a písniku petrhuje otes vzduchu, v záptí jekot ran-
ných Nmc. Hlomoz probouzí ostatní hochy, chápou
se pušek a granát a tanec znovu zaíná. Nmc ubývá
a za chvíli odražená vlna skýtá píležitost k malénm
odpoinku.

*

Druhá setnina rychlopalných pušek, ve které jest

hezká ástka našich dobrých eských stelc, dorazila

k pokraji lesíku, spíše jeho zbytkm, nebo nezbývaly
z košatých dub a blokorých bíz než holé kmeny,
ba mnohdy jen rozštpené pahýly. Posice byla siln
chránna, nebo Nmci mli zde ukrytou baterii. Hoši
ji zpozorovali a pedpokládali, že se nmetí dlostelci
pokusí ji odvléci, jakmile nastane soumrak. Vašek Spicar

naídil svj kus a s klidem vykával. Sotva se setmlo,
zvuk podkov klusajích koní potvrdil Vaškovy domnnky.
Pisedl k své „mitrajezce" a díval se, s jakým chvatem
Nmci zapahají kon k dlm a vlekou je z posic.

Potuteln se usmál a zapjal pas. Nmci se zadostiuinním
zuiv šlehají do koní, vidí své kusy již v suchu a snad
sní o kížích svého pána, pruského krále. Vašek je dobrák
kluk, nechal jim nakrátko poslední blahé nadje, podíval

se na n jedním okem pes mušku své pušky a tato

již zaala vret — tak tak tak — a celé spežení baterie,

nevyjímaje jediného Nmce, poalo se svíjet pod koly

„kus." Ani jediný se jim nepodailo odvléci. Vašek záil

radostí, byl spokojen sám sebou a povídal si s bezpí-
kladnou skromností : „Te jsem si doopravdy svých pt
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souš vydlal!" Ješt v noci hoši odvlekli dla nazad.
Vašek byl citován.

*

„Ambasadeur" se zase dobe držel, má pknou citaci,

povídá se mezi námi pro posouzení jeho kousk.
Jeho chladnokrevnost a naprostá lhostejnost jest bez-

píkladná. Je již legendární svou vytáhlou postavou. On
a „Kratina," nejmenší z nás všech, nev^ymizejí nikdy z naší
pamti, jak kráí jeden vedle druhého ješt v adách
kdys hrdé setniny „Na zdar". Už jen pohled na n roze-
smje, natož slyšeti jejich jadrné poznámky. Ambasadér
ve své povýšenosti vypustí s oblákem dýmu mezi zuby,
svírajícími dýmku: „Troubo, jak to jdeš!" Kratina se
na nj šikmo podívá jako na špiku Eilfelovy vže a táže
se: „Co íkáš?" a hoši již propukají v smích.

Franta Koárník „agent de liaison" (spojka), dostal
dopisy pro svého „ddka". Nmci zrovna zuiv stíleli

„feu de barrage". Napí tímto peklem, zákopem pes
1 km dlouhým, musel projít. Spustil emínek své kaskj%
pušku a pochvu bajonetu pitiskl k tlu, pravou sevel
svené mu dopisy a tak letl rozervaným zákopem za
ohlušujícího teskotu marmit kolem dopadajících. Když
se ocitl v druhé linii nmeckých zákop, koho tu ne-
spatí jako „ambasadéra," motajícího se kolem šesti

nmeckých zákopových hmoždí. „Co tu dláš?" táže se.

Ten mu s klidem a po svém zpsobu s pestávkou za
každým slovem povídá: „Podívej se, ty — ta banda tu
nechala nco pro uspoení naší munice." a otáí jeden
kousek, nabíjí prachem, nastrkuje náboj. Aby mu nevy-
buchl pod nosem, pivazuje provázek, vede jej za roh
a tahá. Bum ! A náboj se nese k Nmcm. „Ted se podí-
váme, kam to padá." povídá i kouká pes „parapet".
„To je moc krátké." Naizuje hmoždí a procedura se
opakuje. Vida, že jest to zdailý objev, povídá : „Vidíš,
ty — te jim budeme zatápt jejich vlastními vynálezy."
Nad jeho penívající hlavou zafielo nkolik kulek.
„Skr se, — nebo t zastelí!" povídá Franta Koárník.
„Ale kde, nic mn neudlají !" odpovídá klidn ambasadér.

Zstali jsme v poli po osm dní. Co mnozí za tu dobu
vytrpli, jest neuvitelno. Zásoby jídla, které jsme mli,
byly jen na dva dny, a „ravitaillement" vázlo. Poslední
dny, vždy po soumraku, pinesli hochm do prvé linie

nco málo na zub.
Jednou po tvráku vína, po druhé ždibec konservo-

vaného masa, po tetí studenou rýži. Hlad a žíze byla
nepopsatelná. Staí, aby vznikla pibližná pedstava,
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eknu-li, že o nadrženou dešovou vodu v šlépjích
a úlomcích velikých náboj se hoši pímo rvali, a zmoc-
nivše se jí, hltav lokali.

Ztráty pluku byly veliké a není divu, povážíme-li,
že tyikrát za den byli jsme nuceni obnovit útok na
jednu posici, kterou tirailleui (stelci), kterým jsme
ji penechali, vždy ped protiútoícími Nmci opustili.

Nám Cechm bylo štstí pomrn píznivo, avšak
utrpné ztráty byly tím bolestnjší a hoch, již nám zde
odešli, budeme dlouho, velmi dlouho želeti a vzpomínati.

Jsou pochováni nedaleko posic, v lesíku „Svatém"
„Bois Sacré" a nkteí roztroušeni po poli tak, jak padli,
byli zahrabáni. Jména padlých bratí jsou:

Bláha František, Jackl František,
Karafiát Arnošt, Matjovský Josef,
Mojžíš Jaroslav, Opoenský Václav.

ÁST XXVIII.

Zaslouženi/ odpoinek. Na táckách. Ve službách ideje
a vlasti: dopis z Ruska a naše odpov. Posice na
Chemin des Dames. Boj pod tvrzemi Verdunu. Po bitv.

Teprve 25. dubna opouštli jsme posice, dobyté kolem
Auberive, naposled vzdali jsme est padlým hrdinm
v Bois Sacré a ubírali jsme se smrem k Mourmelon do
kampu „Loano", kde zstali jsme dva dny, naež jsme
pokraovali v cest do Ambonnay a do Bouzy, kde našli
jsme a znovu upravili hrob Bezovského, prvního eského
dobrovolníka padlého. Odtud do Tour sur Marné a Athis,
až došli jsme Pocansy.

Zde pišla nám posila z Maroka, totiž posila legio-ná a mezi nimi na 30 eských hoch, kteí byli rádi
vidni v našem stedu a pijati s radostí, bylo jich dávné
pání, bojovati po našem boku.

Klidný život zapoal, dovolené nastaly. Nepíjemná
vc byla, že za veer nmetí letci pronásledovali že-
leznice a bombardovali nádraží. Na štstí velikých škod
nenadlali.

V Paíži úpln tiše oslavovali výroí bitvy u Arrasu.
Oslav pítomni byli též dovolenci. Z dopisu, psaného
4, kvtna 1917 jednateli eskoslovenské kolonie, doí-
táme se o tom:

Milý brate Jarko!

Tak jsem se dobe vypravil z arokrásné Paíže na
venek k nám, do volné, klidné a krásné pírody.
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Pátelsky jsem se louil v pátek i v sobotu a na to

opouštl jsem naše drahá místa v Paíži, která mne tak

duševn posilnila.

Dosud si vzpomínám a snad budu vždy pamatovati
na píjemný rodinný veírek dne 9. kvtna t. r. v Pa-

íži, kde se našlo dobrých duší, které alespo vzpomínaly
tichou oslavou našich padlých dobrovolc.

Pi vzpomínce na zesnulé hochy srdce jen zasteskne

si a vzpomíná skutk, jež vykonaly poslední dobou na
bojištích.

Znovu zím jarní, libé kvty — zelené háje pod
istým blankytným nebem, jak celá píroda odívá se

v nový háv, aby nový život zaala po dlouhém spánku.
Pod paprsky nového silného slunce se poíná nový

život — život veselejší.

Také já, v mi milý Jarko, jsem jist, že touto silou

po dlouhém spánku vše se probudí a vše povede nový
život a že i „koukol" (koukolem nazván byl spolek
oAmicale" v Paíži, jenž hatil a stavl se nepátelsky
k naší práci, avšak zdolali jsme je tak, že byli neschopni
dalšího podniku vi naší svobod) pod vlivem naší

síly se ztratí, úpln zdolán bude novým osením, novou
svobodou.

Tiskne Ti srden ruku

Tvj Milon.

Na táckách. 21. kvtna pišel rozkaz opustiti Pocansy.
Naložili jsme raneky a ubírali do Dampierre au Temple,
kde prožili jsme dosti smutn velikononí dny. Za jed-

noho veera po denním cviení vyšli jsme si na pro-
cházku za vesnici, jejíž stodoly, sýpky, stáje a jiná volná
místa jsme obývali. Prošli jsme se a navraceli se zpt.
Msíc stíbil stíšky barák ddinky, do nichž jsme
se navraceli. Bylo jasno i íkali jsme si: „Bude mráz,
musíme se zahrabat do slámy." Byli jsme u nás, mezi
našimi hochy. Rozžehnuté svíky vrhaly plápolavá svtla
po stnách stodoly, ovšené puškami a tornami, po a-
dách na slám již odpoívajících vojín. Sesedli jsme se
do kroužku a vypravovali sob své píhody.

Hlavní slovo mli navrátivší se permissionái (dovo-
lenci), kteí ze všech stran pišli k nám na besedu.

Kdepak, abychom nevyslechli, co nového v Paíži, po
kteréž každý z nás touží, jako po eské Armád a pak
o marénkách (kmotenkách), které umjí tak zpíjemnit
život v Paíži i celé Francii. O balících zaslaných n-
kterým z nás živ debatováno a dárcm blahoeeno.
Hovor se stoil na život v nemocnicích. Pítel Otruba
vyprávl

:
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Byl jsem rann dne 9. kvtna u Arrasu a šastn
jsem se dostal nazpt. Vlak unášel mne k Paíži a pak
dále stále na jih. Spolen se mnou jel pítel Fiala,
který nás navždy opustil v posledním boji v Piccardii.
Pijeli jsme do píjemného jižního msteka, okrytého
ve svží zeleni. Obyvatelé jeho nás uvítali s velikým
nadšením i soustrastí. Házeli po nás kvítím a na širokém
plátn rozpjatém nad hojným zástupem ttálo: „Soyez
bienvenus", „Honneur aux Poilus".

Nemocnice, v níž jsme byli hospitalisováni, byla
obklopena velikou zahradou. Zranní mé nebylo tžké,
i procházíval jsem zahradou, prozpvuje si eské písn.
Bhem krátlíé doby získali jsme si všude pátele. Vy-
právli jsme, kdo jsme, odkud j^me a pro bojujeme
pod trikolorou francouzskou. Rozšafní obyvatelé našli
pro nás porozumni, chválili iiás a zvali do svých rodin.
Brzy jsem byl synákem kde koho.

Koho jsem potkal s ddinky, každý s úsmvem mi
kynul na pozdrav.

Jedenkráte byl jsem pozván mladou paní. Neodmítl
jsem i pišel. Seznámila mne se svou mladikou dce-
ruškou. Vyprávl jsem o mnohém a mezi jiném pišlae na hudbu. Malinka se mi pochlubila, že její dceruška
hraje na klavír i vyzvala ji, aby nco zahrála. Dívenka
usedla k svému nástroji a hrála. Naslouchal jsem se

zájmem, a když pehrála, pochválil jsem její umní
a snahu. Žádala mne, zda bych ji nezaopatil njaké
naše skladby, nauila by se prý jim a pak by mi ale-

spo naší hudbou skýtala dojem, že zde nejsem v cizin.
Rozplašila by prý mé zajisté bolestné vzpomínky. Vida
její dobrou vli, slíbil jsem, dkuje jí za její péi.

Po ase obdržel jsem z Paíže nkteré naše skladby.
Dívenka, když jsem jí je odevzdával, byla celá šastna,
a s nadšením a pílí je cviila. íkala, že ji to tší, že

je to její povinnost, že pracuje tak pro blaho ochránc
své vlasti. Avšak nebylo mi popáno poslechnouti za
mého pobytu v nemocnici výsledek její píle.

Blížil se den návratu k pluku. Chystala se práv
slavnost. Byli k ní pozváni umlci i umlkyn z Toulouse.
Byl jsem též požádán, bych eskou písní obohatil pro-

gram. Slíbil jsem i nastudoval „Vrné naše milování"
a „Hej, Slované".

Slavnost byla v plném proudu. Pi svém vystoupení
s lehkostí zapl jsem své písn a byl jsem poctn bouli-
vým potleskem. Ke konci programu pak ješt jednou
jsem vystoupU ve dvojzpvu s prvou zpvakou. Jako
zástupce Slovan s ruským praporem. Mj protjšek,
sliná, ohnivá Francouzka s trikolorou. Naped zpíval
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jsem Marseillaisu esk>', doprovázen orchestrem. Neko-
neným potleskem vyzváni zazpívali jsme ješt duo
Marseillaisy francouzsky. Slavnost skonena i zanechala
v mém nitru dojem pro vždy nevyhladitelný.

Tžko jsem se louil nkolik dní na to. Pibyl jsem
do Lyonu, Valbonne a konen na frontu. Moje mladá
kmotfenka, jíž jsem opatil naše skladby, psala mi, jaké

dlá pokroky a jak miluje náš zpv. Vypisovala mi, jaký
dojem zanechal náš pobyt u všeho obyvatelstva. Dni
míjely a moje nedokavost po prvé dovolené, stupovala
se den ze dne. Píil jsem si vidt opt ony bodré ven-
kovany, pál jsem si slyšet naše melodie hrané mou
obtavou kmotenkou. Konen toužený okamžik se pi-
blížil, prvá dovolená z fronty.

Opt vlak unášel mne na stranu polední, ale tento-

kráte byl zdlouhavjší. Pijel jsem ke svým. Vele uvítán,

byl jsem uveden do salonku a moje mladá pítelkyn
usedá k pianu. Jsem rozechvn a zvláštní pocit iní mne
nesvým. Najednou cítím v duši mkký dotek, rozpálené
srdce se konejší — tisíce chladných vlnek je hýká, sa-

lonkem zvuí naše nejmilejší hudba, Smetanovo: „Vrné
naše milování." Nadšen chvilinku jen poslouchám, avšak
již se cítím doma, nebo moje srdce se cítí volné, plíce

se rozpínají a z hrdla se mi line zpv.
Doprovázím svoji obtavou kmotenku.
Sotva však dokonila, již nové, tázavé zvuky „Kde

domov mj ?" zaplavují moje nitro. Mlím a naslouchám.
Myšlenky mi unikají Vzpomínám, je mi jaksi

trpko, nebo se mi vkradla otázka: „Tam i zde?"
Ustává od hraní a já stží bráním oku, by se neza-

rosilo. Byl jsem tenkrát dojat obtavostí mladé dívenky,
která mn, dosud neznámému cizinci, synu malého chu-
dikého národa, který za jeho svobodu pišel se bít na
pdu její vlasti, chtla skytnout dojem, že jsem tu u svých,
že se mi rozumí, že pátelství získané jest velé. Dnes
cítím velikost její duše a lásky i vím, že tyto pásky
nic nepetrhá . .

.

Ve službách idee a vlasti.

Dopis z Ruska došel na eskoslovenskou kolonii

v Paíži.

Drazí pátelé,

pijmte nejsrdenjší dík od dobrovolnického esko-
slovenského pluku „Jana Žižky z Trocnova," na ruské
front, za asopis eských dobrovolník ve Francii „Bul-

letin". Velmi nás potšily zprávy o našem pluku v „Bul-
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letinu" uveejnné. Jedna myšlenka vedla všechny esko-
slovenské dobrovolníky — pispti ze všech sil k osvo-
bození svého národa ze spárv nmecko-maarského
Rakouska. Za svobodu bijí se eskoslovenští vojíni v hr-
dinné armád krásné Francie na západ, za svobodu
bijí se pluky dobrovolníkv eskoslovenských v bratrské
armád mohutného bratrského Ruska. Ohromná vzdále-
nost dlí sbory dobrovolnické od sebe, ale ve snaze a
nadšení tvoíme jedno tlo, jednu duši a jedno srdce.
Prosíme Vás, drazí pátelé, abyste vyídili našim nejmi-
lejším spolubojovníkm za otinu, na posvátné pd
svobodné Francie velý, bratrský pozdrav od stelcv
pluku Zižkova, jdoucího v boj na zasnžených pláních
nepemožitelného Ruska.

^ Jsme Vám, vážení pánové, vdni za Vaši snahu,
peklenouti vzdálenost mezi námi a bratími ve Francii
a prosíme Vás, abyste i budoucn zachovali písemné
styky s námi, jež budou nám potchou a posilou k dal-
šímu boji. Nejvroucnjším páním naším jest, abychom
brzy již. Vy od západu, my pak od východu, vstoupili
ozbrojeni a svobodni do naší svobodné, zlaté matiky
Prahy.

V ruské armád v poli, dne 23. února— 8. bezna 1917.

Za stelce pluku Jana Žižky z Trocnova

plukovník: Mamontov.

Naši hoši stelcm pluku Žižkova.

Paíž a zákopy, dne 25. kvtna 1917.

Drazí brati, hoši!

S nemalým potšením teme Vaše milé ádky, pro-
létáme Vaším zákopovým journálem a obdivujeme se
Vašim šikm, jež nám zaslané podobenky znázorují.
Vte náni, že se cítíme ped Vámi, akoliv naše hi-

storie jest zajisté delší, strastiplnjší a na obti pomrn
vtší, pece jen hrstkou jonák, kteí k Vašim adám,
síle a organisaci, k Vašim inm, jež úední zprávy do
svta roznášejí, vzhlížejí s obdivem a kteí hoí touhou,
kdy jen budou moci splynouti s Vámi v jeden jediný
proud, abychom uskutenili onu nadji, již nám dal „de-
vátý máj." íkali jsme si tenkráte : „Být nás tak 20—30
tisíc, to by Nmci koukali, dnes by jich již nebylo ve
Francii. A tomu jsou již dv léta."

Na podzim minulého roku bylo nám slíbeno, že sem
pijedete, avšak marn jsme Vás ekali, dnes však, kdy
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Rusko je ozbrojeno a jde až do konce, nadje ponkud
zklamané znovu oživly a my víme pevnji než kdy-
koliv jindy, že slovanské Rusko vyšle naše sbory na
pomoc Francii, by tu v zájmu své vlasti, svou silou celý

svt ohromily.
Pesvdili jsme se bhem války o ní a víme, co zna-

mená eský voják, avšak u vdomí, že vinou našeho
postavení v Rakousku není nás takové množství, které

by v dnešních milionových armádách svým potem nco
znamenalo, spoléháme se jedin na náš vnitní zápal.

Proto též naše úast na boji musí býti nejvýš úelnou,
nesmí býti jen svatým konáním povinností, projevem
našeho národního uvdomní a vysplosti, nýbrž poli-

tickým argumentem nejvtší váhy.
Této mže nabýti jen tenkráte, když celý svt ztrh-

neme velikolepostí svých in na válených polích
Francie, k níž právem vzhlíží celý svt jak ke své hlav.
Zde jedin leží spása naší samostatnosti a rozbití Ra-
kouska.

Proto Vás tak horoucn ekáme i doufáme, že pi-
jdete. Co bychom Vám psali o nás samotných? Dosti

na tom, že víte, že konáme svoji povinnost Zprávy
o nás, které Vám zanesly naše asopisy, zajisté Vám
ekly, co jsme vše vykonali a kolik drahých hlav jsme
již pochovali.

Výbor a podpisy dobrovolník na front.

Tento dopis nosili jsme skoro celý msíc od Aube-
rive až na Chemin de Dames, odkud jsme zaslíili zprávu
do Paíže a Ruska, pozdrav tm, kteí šli též v boj za

totéž právo a za týmž ideálem, do služeb vlasti.

V msíci ervnu jakési nepoádky nastaly v nkte-
rých francouzskýck plucích a zvlášt ve 226. a 217., které
i vypovídaly službu v zákopech a houfem opouštly svá
místa. Byli jsme povoláni, bychom my, dobrovolníci
z ciziny, jim domluvili a udrželi je i na dále pi dobré
nálad.

V tuto dobu nám též pišel práv uvedený pozdrav
od ruských hoch Starodružiník a my jim odpovídali
z fronty dopisem na plukovníka Mamontova.

Dne 14. ervna opouštli jsme Mourmelon Le Grand,

Ses Ambonnay do Bouzy, do Tauxieres, na Ay Memteuil,
[arfaux Scarpy Poilly k Jouchery, až došli jsme campu

Bouvancourt nedaleko msta Coucy, kde padl náš letec
Sokol, Jenda Hofman, sraziv se ve vzduchu s nmeckým
aviatikem.
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Posice na Chemin des Dames.

Za nedlouho opouštli jsme camp a smrem k bitevní
linii pes Guyencourt, Bois Genicourt ke kopci Teuton
do zákop Cadet. Bylo to blíže Berry au Bac na posici
plateau Craonne, kde rozkládá se osudná posice Chemin
des Dames. Spatili jsme cestou hojn malých tank,
jakož i blindovaných (obrnných) automobil, zbytky
to poslední vojenské operace, útoku v msíci dubnu.

Germáni bojovali zuiv o tato mísj:a, ale ani o píd
jsme neustoupili. Zasaženi zde byli Šimon a Chládek
granátem. Chládek, otec pti dtí, jehož syn jest také
dobrovolníkem v Cizinecké Legii, druhý den podlehl
zranní v nemocnici blíže Bouvancourt.

Dne 4. ervence ml poheb, jehož se súcastnilo hojn
eských dobrovolník. I knz vojenský vzpomnl velké
obtavosti starého vlastence, pipoml jeho úastenství
v bojích za svobodu a dával jej za vzor druhým.

Dne 7. ervence odjeli jsme z úseku Craonneského
v autech pes msta Ay, Epernay a dojeli jsme do hezkého
msteka Dampierre sur Aube. Zde už ekali nás amerití
journalisté i francouzští, aby podali informace velké
Americe o nejlepším pluku francouzské Armády.

Dne 11. ervence odjela jedna eta s praporem a s hud-
bou do Paíže, aby se zúastnila Revue dne 14. ervence
v Paíži. ech bylo 15 v této et a byli rádi vidni
jak od eské Kolonie, talc i od Francouz. Zde též dos-
tali vyznamenání, žlutozelenou fouragere, kterou jim
sám president Republiky pipjal na uniformu.

Francouzský tisk pinesl o této sláv dlouhé lánky
a rOeuvre 14. ervence píše : Francouzská fouragérka na
eských prsou. (La Fouragere fran^aise sur les pointrines

Tchques.)
Cituje zde náš pítel, René Pichon, náš píchod do

francouzské Armády hned z prvních dní válené doby.
Podává statistiku našich ztrát, ranných a invalid ve
Francii a na konec uvádí sílu naší armády na Rusi.

Druhý den, 15. ervence, pedseda eskoslovenské ko-

lonie v Paíži, pozval všechny dobrovolníky a uspoádal
na jejich poest hostinu ve svém zámeku Vaucresson.

Den na to znovu jsme odjíždli do Dampierre sur

Aube — ve vítzosláv — se žlutozelenou fouragrkou.
Pro toto vyznamenání musel pluk tyikrát útoiti a po-

vždy musel býti citován na denním rozkaze Armády,
tím jenom dosáhl takového vyznamenání.

Dne 3. srpna nás došel telegram z Bordeaux od e-
ských hoch, kteí pijeli z Ruska do Francie a kteí
vzpomínají na legionáe v Cizinecké Legii.
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„Hoši zdraví Vás s Kupkou v cele."

Jak nás tšily ony ádky, které jsme obdrželi od
tch, které jsme oekávali tak dlouho.

Boj pod tvrzemi Verdunu. (Uveejnno v eskoslo-
venské Samostatnosti íslo 24.) 20. srpna 1917. Dlouho
ped útokem hovoilo se mezi námi, že píští místo na-

šeho útoku jest Verdun.
Již 14. ervence, v den národního svátku Francie,

kdy jsme byli spiti slávou, které jsme se po tíletém
úporném boji dokali, kdy nás prosté dobrovolníky - le-

gionáe, první mezi prvními obránci Francie statisíce

francouzského lidu pozdravovaly a zasypávaly kvtinami,
vdli jsme, že nás eká nový nápor u Verdunu.

Tžkou hlavu jsme si z toho nedlali, naopak, nebo
jsme byli rozradostnni a nadšeni zprávou, jak naše
brigáda na Rusi se pokryla nesmrtelnou slávou u Zbo-
rova, takže celý svt byl jat obdivem nad hrdinstvím
3 tisíc eských a slovenských hoch, jejichž „2. er-
venec" je naším „9. májem", snili jsme o budoucnosti,
kdy ne setniny, ne brigády, ale celé divise a armádní
sbory budou nastupovat v boj, pod barvami bilo-

ervenými.
Vrátili jsme se k pluku, jenž dlel práv na odpoinku,

a za krátko, ješt pliii dojm ze dne 14. ervence, opou-
štli jsme Dampierre sur Aube v roztomilých „taxi",

které se s námi kolébaly po vyježdné silnici jako archa
Noemova. V Souhesme poblíže Vaudelaincourt, nkolik
to km od Verdunu, byli jsme vyklopeni.

Dni byly zakalené, bylo sychravo jako vždy ped
útokem, a brzo spustil se hustý déš, konen liják. Ne-
pohoda nikoho neodradila. Nmci musí dostat, kdyby
sídla padala.

Nedle 19. srpna. Ranní slunko prokukuje bolavými
mrany, po chvilce odhazuje své lehké duchny a na
azurové obloze se rozbíhá k zenitu, vysušujíc zmáchanou
a ublácenou zemi, Skivánci prozpvují a poletují k blan-
kytu a košaté koruny strom na behu nedaleko se vi-

noucí íky, zvolna a jemn se chvjí, jak by oddycho-
valy ze spánku. Vysoko, vysoko, tpytí se v jasnu slu-

nením naši letci. Tu a tam objevují se maliké kotoue
erného dýmu, rozplývající se v še a úpln se ztrácejí,

však vedle nové a nové sotva znatelné záblesky a nové
kotoue dýmu. Rozeznáváme nepátelského letce, bio-
vaného šrapnely. S klidem sem tam krouží a nieho
nedbá. Kotoue dýmu od prasklých šrapnel sledují
pesn jeho dráhu, tu se blíží, tu jim zas uniká a zdá



se, že ho nesrazíme. V tom se však ítí dol, byl za-
sažen, už nepinese zprávy o tom, co vidl.

Odpoledne jsme se sešli, zazpívali. Starý ádek,
jehož chtli poslat z fronty, vyprávl, že by utekl za
námi, kdyby nás vidl jíti samotné. Chudák si šel pro
smrt. Byl našim nejstarším druhem, skoro padesátku
ml na bedrech.

Veer, když slunéko nám poslalo svj poslední po-
zdrav tam kdesi od Paíže, odcházíme polní cestou do
zákop.

Ohlížíme se a nestaíme se ani dívat a divit. V ko-
vinách, v drách, v poli a v lese, jímž procházíme, dlo
vedle dla a blýská se z nich o závod. „tystovky",
když se tak šnrovaly nad našimi hlavami, dávaly nám
dobré zprávy, takže jsme s dvrou šlapali do první linie.

Pomalu zákopem picházíme do podzemního msta,
jež nemá s dnešním stoletím nic spoleného, jelikož
i diluviální lidé mli ve svých skrýších lepší pohodlí,
než my ve století elektiny. Je noc. Nmci vrhají er-
veno -zelená svtla, to aby prý nás jejich dlostelci
uvítali „Feu de barrage", kížovou palbou. Ocitáme se v zá-

kopu u vsi Chataincourt u samého kanálu Meusy, bro-
díme se v blát a ve vod. Konen jsme v prvé linii

i cítíme, že už nemáme daleko k Nmcm, nebo vržené
otravné plyny nepíjemn škádlí eské ústrojí; nkteí
jdou dále, aby ped zákopy prostíhali v ostnatém drát
cestiky.

Rozhlížím se, ped námi vypíná se temná hmota,
kopec. V právo na behu hadovité Meusy zaduman
trí do ernomodré oblohy topole a vrby, rákosí u eky
tiše šumí. Tu jako krupobití zaaly padat na kopec ped
námi naše stely. Povstala mlha a zahalila ve svj závoj
vrhaná svtla. Jen hmot trhajících se náboj k nám
doléhal a vrkot strojních pušek.
Nmetí dlostelci odpovídají a jeden jejich prokletý

marmit vybral si z našich Františka Rathauského za obt.
Ubohý hoch byl okamžit mrtev. Je pochován ve vsi
Chataincourt.

Spánek nás zmáhá ; i v bažinách, v stoje, i v klee,
sed, i leže, usínáme, abychom ráno na útok nešli ne-
vyspalí.

Na východ svítá. Spái se probouzejí, jist snili

o svých drahých. Udiven vítají nový den, který se na-
máhá spáteliti je se skuteností. Dstojnicí jsou již na
svých místech a s dalekohledy zírají do neproniknutelné
mlhy a zas hodinky v rukou a poítají minuty. Blíží se
rozhodný okamžik. Tu náš setník, se zdviženou rukou,
vypjatou hrudí a zrakoma upenýma ved, velí: „En
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avant." V mžiku povel letí od šiku k šiku, všichni vy-
stupují hbit ze zákop a mizí v husté mlze. Zstávám
jako brancardier v linii.

Z mlhy sem doléhá praskot granát, teskot pušek,
a nad hlavami hvízdají nám naše dlové náboje, jež
istí terrain ped útoícími. Zem se chvje, jako bychom
byli nad chrlícím jícnem sopky. Mlha se ztrácí. Marn
hledám zrakem, kde jsou naši; nikde nic vidt, jen
vysoko v modru náš letec se potýká s nmeckým.
Užaslý vidím, že se ítí oba k zemi, na úpatí pahorku.
Tu jsem již upoután nkolika rannými, kteí picházejí
od lesa Cumires, lehce se usmívají a na dotez praví:
„Útok jde hladce, pipadá nám to jako polní cviení".

V tom se již v pedu tepotá ve vzduchu naše triko-

lora, znamení, že legie dosáhla svého cíle a že nutno pro-
dloužiti palbu. Po nkolika minutách klidu dla opt
zahovoila a za chvíli druhý praporek hlásal, že nový
cíl dosazen. Les Cumires a železniní tra. Konen
tetí praporek vlaje vzduchem. Hoši jsou na Cóte 165 a
u vsi Forges.

Ranní se množí. Zajatci, bledí, unavení a celí vyje-
vení picházejí rovnž v menších hloucích. Odcházíme
do polí, jež jsou rozervána náboji, takže se podobají
zvlnnému moi a sbíráme tžce ranné. Vystoupil jsem
na kopec a letmo jsem pehlédl kraj. Dole v údolí vine
se hadovit eka, jako stíbrný pás, vroubený temnou
zelení, slunce se v ní koupá, v pedu se vypíná Cóte
de r Óie (Husí kopec) a Cóte 265, v levo Mort Homme
(Mrtvý muž).

Hoši se již opevují u Forges. Pozdji jsem pišel
k setnin, v níž jsem zastupoval poranného brancardiera
a zstal jsem se setninou celých patnáct dní v linii. Bhem
této doby utrpli jsme nejvtší ztráty. Bombardování a
protiútoky byli toho píinou. Kroupa Josef a Císa
Bonifác byli zasaženi kulkou pímo do hlavy. Petr, když
pinášel v^ noci petardy, byl zasažen obusem a okamžit
usnu-cen. Saloplet, jenž byl tžce porann, taktéž podlehl
a odpoívá vedle apka v Chatamcourt Byl do posled-
ního okamžiku veselé mysli. Setkav se s nkterými hochy,
dával jim na jevo radost nad prbhem dnešního útoku.

Za pobytu v zákopech asto jsem se v noci za-
díval na svah, který sem tam ozáila raketa, na pole,
jež znovu byla zrosena krvi eských hoch, kteí pišli
obtovat své životy ne z dobrodružství, neb pro cizí

chléb, nýbrž z lásky k porobené vlasti. Pišli bojovat
s myšlenkou, že to jest za její svobodu.

Jak hlubokou a nezlomnou mli víru. A dnes m-
žeme už íci, že to nebylo chimérou, nebo ta hrstka do-
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vedla dáti sílu tisícm a tisícm k práci a boji, takže

Již za krátko pjdou jejich cestou naše sbory, jež budou
nám zárukou, že cíle, kterého ped temi léty byli jsme
tak vzdáleni, dosáhneme.

Ve vojšt v záí 1917.

ÁST XXIX.

Kíž estné legie s ervenou furažérkou praporu legie.

Flirey ve Vovre. Den svatých. K posledním vánocm —
na dovolenou do Paíže. 8. leden 1918 ve Flirey. Naše

cesta do Sommy. 31. bezna 1918.

Po bitv.

2. záí poala výmna, ovšem ti zbylí, kteí dokali se

volnjší chvíle, k odpoinku, pomalu zapomínali svízel,

prožitých na kopcích verdunských.
Pes Fort Choiseul a Chanat k Bercourt odešli jsme

do campu lesního, v údolí zvaném Kerchen. Tato místa

byla hojn bombardována aviony, které ani ambulancí
neušetily, akoli bylo uinno opatfení, viditelné i pro
letce, že tam leží ranní vojáci.

Odsud vlakem odjeli jsme pes Bar le Duc a druhý
den dojeli jsme Faxey sur Vaisse, kde zstali jsme po-

blíže v ddince Neuville les Vaucouleurs.
Za tyi dny v autech jeli jsme k Toul, kde nás vy-

klopili v campu Bois de 1' Evque. Zde scházeli jsme
se v Maron, v útulné vesnice, kde jsme hovoívali
o všem zažitém, takže krásné veery rychle ubíhaly.

27. záí, den ped svatým Václavem, celá divise

marocká pehlédnuta byla generallissimem francouské
armády Pétainem, který za chrabrost cizinecké legie

pipjal kíž estné legie a ervenou furažérku na náš
prapor, první to vyznamenání vbec ve francouzské
armád. Dodal též, že jsme nejpednjší a pedíme ve
vítzství všechny jiné armády.

Na den svatého Václava sešlo se hojn eských hoch
do Maron, kde slavili eský svátek za zpvu dlouho,

dlouho do noci.

3. íjna opustili jsme Camp de Bois de Evque a

v autech odvezli nás do vesnice Noviant aux Préts,

Batící do nového sectoru Vovre, Minorville, Manonville,

•omvre en Hay, Royaumex, Flirey, Baument.
Místo samo bylo 33 km od Nancy a 27 km od Toul.

Ve Flirey.

Tento úsek, zvaný Flirey, dle vesnice, byl s poátku
velice klidným. Samo poasí bylo nepkné a stehováni
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bylo velmi asto do vesnic shora uvedených. Vždy jeden
prapor byl v zákopech na stráži, a druhé bud pra-

covaly v reserv nebo cviily.

Tento as velel naší divisi generál Degoutte, který
ml veliký zájem o morálku svých vojín, i povolil tudíž

rzné disposice, založeno též divadlo. Také náš krajan
Jelínek doprovázel u piana umlce pi vystupování.

Jedna z podaených Revue, kterou složil poruík
Lyonský „Systéme D" a druhou „á la Marocaine", velice

zajímala širší veejnost, a museli kolikráte zajíždti do
mst, by jim sehráli podaenou Revue.

Den Svatých, 2. listopadu 1917.

Z dopisu dobrovolníka Elucha vyjímám nkolik vt.

2. Ustopadu 1917.

Milý Jarko!

Dnes svátek mrtvých — pršelo a zamraeno bylo celý

den. Ráno o 9. hodin v kostelíku ve vesnici Minorville
byla veliká vojenská mše za padlé hrdiny z marocké
divise.

Dstojnictvo i mužstvo bylo pítomno, i sám generál
Degoutte, a po mši odebrali jsme se prvodem na vojenský
hbitov, kde tichým spícím vzdali jsme est. Alespo
zadostiuinní onm hrdinm, že pece nkdo pamatuje,
nemohou-li to býti jejich známí a blízcí. Aspo naše
srdce cítí s nimi.

Byl jsem v pírod projít se, trochu sychravé, ticho
vkol bylo, ni vtíek, jen listí padalo kolem široké
cesty, na pole i v cestu.

Všude smutno, proto jen asem ohlas dlových ran
z dáli pehlušoval myšlenky moje, a potom nastalo zase
ticho.

Po obloze pelétlo hejno havran, kroužili nad malou
kaplikou kolem hbitova a rázem se ztratili v dalekém
lese, na právo od cesty malá íka rozlévala kalnou vodu
po bezích a vlévala se na pole; pouze malé kee jako
ostrvky vynívaly z šedavé kalné vody.

Vracíme se zpt k ubikacím; nastává šero a ješt
vtší ticho, hlubší smutek se vkrádá na celou naši
krajinu i celou pírodu.

Den svatých, den zármutku.
Tvj E.

K posledním vánocm.

Naše spolené pání, náš jediný sen k vánocm,
který jsme tak dlouho oekávali, nadlení, jehož si



každý Jednotlivec pál ; dnes, tyto dny mžeme íci pede
všemi, že ono pání se vyplnilo.

Ano, mít íeské vojsko, silnou Armádu zde, to byl
náš sen. Nové spojení, nové boje, až do našeho úplného
vítzství a dvovat i na dále v naše vdce.

Poctiv jsme bojovali na celé front spojenecké, a
vítzství všude nás okouzlovalo, svádlo k vtším cínm.
A dobe jsme chápali, že Národní Rada Paížská šla od
poátku poctiv vped v politickém poli, jak ve Francii,
tak i ve spojeneckých zemích.

To byla naše duševní síla, která nás nikdy nezkla-
mala.

Letošní vánoce jsou zajisté bohatými pro naši akci.

eská armáda povolena ve Francii, a už se nehovoí
o setnin, ani o praporu, nýbrž o plucích a divisích,

které zíti-a budou pipraveny ke konenému boji.

A to byl nejlepší den pro eská srdce dobrovolnická,
která už trpla od 1914 a krvácela pro svj ideál.

Skoda jen, že ti druzí, kteí jsou již na onom svt,
nedokali se této radosti.

Dovolená do Paíže pro všechny echo-
slováky z cizinecké legie.

A byla to radostná zpráva a pekvapení pro nás —
jíti db Paíže na vánoce a celých 48 hodin tam pobýt.
Ten as práv byli jsme v zákopech. Všechna slabost

spadla, tváe se vyjasnily a veselost tu byla.

Za silného mrazu dojeli jsme do krásné Paíže. Bylo
práv v nedli z rána, o pl šesté, kdy jsme vystupo-
vali z vlaku. Oekávali nás zde eta Maák a nkolik
známých pátel. Zárove s námi dojeli druzí dobrovol-
níci, Luxemburáci, Španlové, z cizinecké legie, kteí
mli též dovolenou na dva dny do Paíže.

Hlavní dostaveníko ech bylo v eském baru
u Ambrose, který tento den zvlášt byl siln obléhán
jako pevnost i zákopy.
Zpv znl zevnit, ozýval se ulicí „Les petits Champs"

a rozrážel se na kižovatce ulic poblíže pošty St. Ann.
Veer byla ujednána schzka „u Toníka", Oxford

a Ruda ochotn vyhrnuli rukávy a kuchaili, mezitím
co František a Slon obstarávali pití. Slavnostní veee —
knedlíky se zelím a vepová.

Druhý den eská kolonie poádala spolený obd
v místnostech „Vefour", kamž už hoši si pivedli „mar-
rainky".
U estného stolu sedl Dr. Beneš, pan Gay a ped-

nostaikolonie mistr Kupka.
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Pi pípitku mstsky rada paížský, pan Gay, pronesl
nkolik kiásnych vzpomínek o Cechách, podotkl, že už
patnáctkrát byl v Praze a že pi nejbližší píležitosti se

znovu k nám podívá. Dr. Beneš ujal se ei a strun
vystínil celou akci Národní Rady, vzpomínal obtavosti
našich hoch a jejich velkých zásluh o naši svobodu.
Na to mistr Kupka podkoval eníkm a peetl te-

legramy, které zasíláme eské armád do Cognacu a plu-

kovníku RoUet do Ciz. legie.

Hluným zpvem všech „Hej Slované" a „Kde domov
mj" slavnost byla ulconena.

Opouštli jsme Paíž a své pátele s lehím srdcem,
vdouce, že naše nejvtší pání se brzo splní a že naše
toužená svoboda je nám zajištna.

8. leden 1918 ve Hirey.
Ve dv hodiny v noci opouštli jsme svoje ubikace,

z MinorvUle a Manonville a odešli jsme pes Noviant
a Beauraont do prvé linie, pes Carrire a Flirey do zá-

kop naproti lesíku Bois de Mort mae.
Všechen kraj pokryt snhem, v zákopech voda. Po

nkolika rozbitých schodech sejdeme do Abri, kde voda
proniká stropem a kde ustavin kape.

Z poátku díváme se smutn, ale za chvíli zase starý
humor a smích zaznívá. Svíky se zapalují a dýmky
nacpávají, ponvadž as pomalu utíká.

Zvení slyšíme, kterždí stelba se sesiluje, na to vy-
cházíme do zákop a spatíme, kterak eta Maák
s hochy dráty pestíhává a za nedlouho, eta za etou,
vystupuji po celém sektoru a jako za cviení postupuji
k nmeck}"m zákopm. Každý má už svj program, který
vyplní a pro svou práci oekává pouze signál.

V pt hodin všichni byli zpraveni trubkou, že každý
má se stáhnouti do našich linií; odvlékli jsme s sebou
150 Nmc a hojn materiálu.

To byl první výstup náš v roce 1918 na Germána.
Nmci vdli, že byli napáleni, proto zaali se mstít
Házeli na nás otravné plyny, tak zvaný Yperit, který

nadlal dosti škod v našem pluku.
Dne 18. ledna opustili jsme sektor Vovre a šli smrem

k Lucey, Toul, Maron, pes Crezilles, až došli jsme
k Pagny la Blanche Cóte. Krajina byla celkem píjemná.
Zde našli jsme klidného odpoinku za mrazivých ledno-
v}'ch dn.

Dne 17. února posíláme podepsanou výzvu k mobili-
saci všech Cech ve Francii eskoslovenské kolonii do
Paíže.
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v beznu zaala býti Paíž poprvé bombardována
dalekonosným dlem.

Naše cesta do Sommy. Sl./III. 1918.

Poslední den v msíci beznu, velikononí to nedle,
dostali jsme rozkaz k novému odjezdu, pro blízký, snad
již pipravený útok. Sám generál divise promluvil k nám,
že vlast na nás eká, abychom pispli svými sílami
ješt naposledy k rozhodnému boji, za právo a lidskost.
Vdli jsme, že Nmci iní veliký nápor na severu,

aby roztrhli fronty mezi Angliany a Francouzi.
A také tam jsme ihned jeli a 2. dubna v 7. hodin

veer nás vyklopili z Grandvilliers, odkud jsme se dali

ihned za deštivého poasí smrem k front.
Z dálí spatujeme záblesky dlových výstel a raket.

Ve tyi hodiny ráno docházíme msta Coiity, které bylo
vojskem peplnno, a proto rozbíjíme svj tábor poblíže
na kopeku. Teprve veer dostalo se nám kolny neb
stodoly k obývání ve mst.

/Zde spatíme vojáky anglické, francouzské a vyst-
hovalce ze severu, všechno spchá po silnicích, jedni
vzad, druzí vped.

tvrtého dubna za veera pi koncert trubai ozna-
mují „alerte generále" pro náš pluk. Za pl hodiny na
to jdeme silnicí na frontu severní. Za zpvu podél fronty
ubíráme se stále vped. Cíl náš bylo samotné msto
Amiens. Sychravé poasí máme stále, torny naše už jsou
promoené, únava nás pemáhá. Ve dv hodiny v noci
malá pestávka v píkop. Vše je mokré, zablácené, co
máme na sob, jsme promoeni až na tlo. Angliané
nám podali horkého aje a okolády.

V pátek 5. dubna v 11. hodin dopoledne docházíme
vesnice Cottenchy, kde stavíme se v etz proti nepí-
teli. Celý pluk ubírá se za chvíli do polí a lesa, kde
pracuje na opevnní posice.

Dlostelectvo francouzské, anglické, italské stále de-

filuje ped námi a velkou radost máme z dlostelc
naší divise, kterak galopem ujíždjí na blízký kopec, kde
v baterii se staví a ke stelb jsou pipraveni.

Z poátku dostali jsme rozkaz, že pjdeme chránit
msto Moreuil, ono msto, kterým jsme posledním rokem
s hudbou procházeli, avšak pišel opaný rozkaz, ekali
jsme dále.

Dne 7. dubna Jonáš-Ambasadér byl tžce rann do
hlavy v lesíku od Cottenchy a podlehl zranní. Následující
dny jen samé alerty, hromobití na front. Stále jsme
pipraveni, dnem i nocí. Kdy vystoupíme z tohoto ner-
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vosniho oekávání a kdy budeme si moci skoiti po-
znovu na rozbsnného Huna?

Práv si vzpomínám, že tomu jsou skoro dva roky,
co jsme též útoili poblíže tchto posic, kde jsme ztratili

dobré hochy.
Dne 18. dubna ztratili jsme dva hodné hochy Nezavdala

Bedicha a Zieglera Jiího; oba byli zasaženi granátem
i podlehli zranní 24. dubna. Ubíráme se k mstu Boves,
které bylo opuštno, a jdeme smrem k Villers Breton-
neux za hrozného hromobití a burácení nmeckých dl.
Zdálo se, že co nejdíve si urili za cíl msto Ámiens.

Ale již jsme byli 25. dubna na cót 116, kde oeká-
váme rozkaz, které se záhy dostavily.

ÁST XXX.

Bitva u Bois Hangard. Výsledek práce a naše ztráty,
poslední bitvy v legii: Soisons—Amblemy—St. Pierre
Aigle, 29. kvten, 7. srpen 1918. Loueni s legií. . S.

Armáda v Darney. Terron. Statistika a závr.

Veer ped bitvou, mlhavy a tmavý ; obcházíme naše
baterie za iré tmy, že ped sebe nevidíme na nkolik
krok.

Druhé prapory jsou už v první linii — snad pipra-
veny k útoku. Pouze jediný, druhý prapor, jest v re-

serv a eká nedaleko svých druh, by jim pispl v kri-

tické chvíli.

tyi hodiny z rána 26. dubna 1918. Bez pípravy,
bez Muku dlových ran — pouze rachot strojních pušek
usilovn kvií a stely holí zemi. Útok jest v proudu. —

Potkávám ranné, jsou to ti, kteí mohou samotni
odejíti z bojišt ; druhé na nosítkách nosí sanitní vojáci.

První zranný vojín, kterého jsem spatil na nosítkách,
byl mj pítel František Koárník z Anglie. Pouze n-
kolik slov promluvil pi našem setkání; dívám se na
jeho zranní: rána v biše, hoch bledý, ruce studené.

Od poátku všechny bitvy probojovííl a nyní umírá
na vrcholu našeho vítzství.

„erné marmity", veliké granáty, padají zuiv na
naše posice. Zajisté byli pekvapeni Nmci útokem s naši
strany.

Anglické tanky úpln klidn projíždjí našimi posi-

cemi a s velikým rachotem odjíždjí k lesíku, na Nmce.
První prapor utrpl velikých ztrát, neb z celého pra-

poru zbylo pouze na 120 voják.
A tyto ztráty byly nám zpsobeny pouze prvním dnem

u vesnice Cáchy a lesíku Bois Hangard.
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Výsledek práce:
Druhý den dostalo se nám vysvtlení od plukovníka

Mittelhausera, který zastával generála brigády:
„Legie pekonala daleko svoji úlohu v tomto boji.

Nmci mli v úmyslu útoiti tuto noc na Amiens, a za-
jisté dle výsledk mli toto msto stj co stj do svých
rukou dostati.

Toto dobe vdl Etat major a svil tuto operaci
marocké divisi. Mj pluk, Cizinecká Legie, s obdivuhod-
ností a stálostí a stálou chladnokrevností v boji nejen
že útoila beze vší pípravy na nmecké silné posice,
ale tak je tím zmátla, že nejen postoupila, ale odrazila
nepítele od místa dležitého pro nás, od vesnice Cáchy
a Villers Bretonneux.

Již nkolik dní vdli jsme, jakou úlohu nám hlavní
štáb pipravuje, a byli jsme si dobe vdomi toho, že
budeme míti obrovské ztráty. Ale dílo nám svené bylo
daleko pekonáno a tím nejen msto Amiens zachránno,
ale i rozpoltní mezi frontou anglickou a naší bylo
zmaeno.

^ V posici u lesíka Hangard zstali jsme až do 6. kvtna.
Nmci za tu dobu pokoušeli se protiútoiti na celém
úseku, ale jako vždy i tentoki-áte nepovolili jsme jim
ani pí naší zem.

Pro nás, eské dobrovolníky, byla tato bitva velmi
bolestná, neb zde položili své životy a vykrváceli ti,

kteí celou periodu útok prožili a ve zdraví vyvázli,
až nyní padli.

Ztráty eských dobrovolník:

Jana Josef, Martinec Josef,
Jelínek Alfred, caporal, Martínek Oldich,
Jonáš Josef, Nesvatba Vilém,
Kirchner Ant., caporal, Nezavdal Bed., cap.
Kabelá Bohumil, caporal, Poleno Jan,
Koárník František, Spáka Vladimír,
Kuera Josef, Vacek František,
Kvíala Zdenk, Vrábl František,
Maák Frant., sergent, Ziegler Jií.

Proídly naše ady touto citelnou ztrátou tak dobrých,
udatných, poctivých vlastenc — eská krev zrosila pdu
znovu, za svj ideál.

Poslední bitvy v legii, od 29. kvtna do
7. srpna 1918.

Po uklidujícím a zaslouženém, avšak krátkém odpo-
inku, poblíže Paíže, v msteku Nanteuil le Haudoin,
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odkud se nám podailo mnohým dostati se na dovolenou
i „nedovolenou , usedli jsme opt do objednaných „taxi",

pkn v áe podél silnice nás ekajících, aby nás za-

vezly k Soissons, kde jsme mli pohostinsky vystoupiti

u píležitosti kolosálního útoku nmeckých hord na Pa-

íž, „Prahu naší revoluní armády." „To talí" jsme si

povídali a jeli jsme za zachmueného nebe dne 28. kvtna
1918 na sever. Jelo se celou noc.

Když jsme seskákali druhý den s našich „luxusních
voz", potkávali jsme prchající obyvatele, kteí vezli na
radvancích celiký chudiký svj majetek, nejdražší co
mli.

Ihned jsme se dali na pochod smrem k liniím u Sois-

sons, kteréžto msto, kdys výstavné, a plné živého ruchu,
ovládané hrdou a vysokou vží kathedrály, bylo v pla-

menech, hltav olizujících zdi, což bylo zavinno pekelným
ostelováním nmeckým.
Nmci se zde pokoušeli s úžasnou zuivosti a vytr-

valostí o proražení. Nebylo divu; byla to cesta „nach
Paris" tak dlouho vytoužená. Zde opt vystoupila Legie.

Sotva jsme se dostali na scénu, pivítali nás Nmci leh-

kými strojními puškami a novými válenickými výmysly,
jakých ovšem tací staí ambulanní vojáci, jako my,
zasloužíme. Vynasnažili jsme se tudíž, se síly byly, by-
chom jich nezklamali. Když se rozvinuly v poli ady
našich hoch, divadlo bylo zahájeno.

Nastal boj muže proti muži. Legie zvítzila i držela

posici až do 2. ervna, kdy pišel rozkaz k ústupu.
S nijakou zvláštní radostí nechali jsme poraženého po-
raženým a vraceli se k lesu u Compiégne, kam jsme
dorazili dne 4. ervna. Po 8 dní jsme pochodovali sem
a tam. Teprve dne 12., po 4. hodin ranní, jsme nov
vystoupili. Bylo to u Ambleny na Aisn.

Germán nás opt uvítal s nemalým nadšením. Diviše
se však rozplývaly jedna za druhou. Mitrailézky a pušky
našich hoch ádily mezi nimi, takže po marném náporu
ped posicemi Legie šedalo se tisíci a tisíci mrtvých
Germán. Ze ty divisí zstalo jen 250 muž v našich
rukou.

Po té, dne 18. ervna, odjeli jsme dále do compieg-
neských les, abychom si odpoali a zotavili se. Však
již po 12 dnech znovu jsme se vydali na pochod na
bojišt k Saint Pierre Aigle, kde jsme ztrávili v zá-

kopech národní svátek republiky francouzské. Vzpomí-
nali jsme zvlášt na minidý svátek 14. ervence, který
mnozí ztrávili v Paíži, kde vzdával francouzský lid hold
vdnosti a lásky, kde naši pátelé nám projevovali svoji

pozornost a nhu. Vzpomínali jsme na nkolik radost-
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ných chvilek na statku u našeho „strýka" Umirova;
písn, které nám tenkrát zapl, zvuely nám ješt v tento
den v srdcích i tiše jsme si je pro sebe pezpvovali.
tyi dni po té, dne 18. ervence, o 3. hodin ranní
pekvapili jsme nic netušícího nepítele skvlým a od-
vážným útokem. Germánské posice byly vzaty a nepá-
telské hordy daly se na útk.

Postoupili jsme 11 km a peali jsme cestu ze Chateau
Thien-y do Soissons i pinutili tak nepítele k ústupu na
celé áe. Zajímavo jest, že tohoto boje súastnilo se
nkolik desítek bratí v stejnokroji eskoslovenského
vojska. Byli vráceni za úelem provedení ádné žádosti
za peložení do C. S. vojska, kam se uchýlili po dovolené
a byli našimi autoritami vele pijati a piodni. Nmci
mli tudíž píležitost vidti zde poprvé v krvavém roz-
hodujícím útoku stejnokroj našeho vojska, kterému zmí-
nní hoši dlali est, nebo bili do Nmc s dvojnásob-
ným zápalem.

Dne 22. ervence byla legie teprve vyzdvižena z akce.
Známými již „taxi" byli jsme dopraveni k Saint Just.
Tu nedaleko v menší vesnice poádali jsme slavnost
rozlouení s praporem, pod kterým jsme tak dlouhou
dobu hájili est svého jména. Generál, velící naší divisi,
vyznamenal náš nový prapor, darovaný paížskými dá-
mami, váleným kížem, i promluvil k nám eí, v níž
vzpomínal naší chrabrosti, kteréž jsme pinášeli dkazy
od zaátku války; vzpomnl padlých brati i prolité
námi krve pro spolenou vc a vyslovil nadji, že i pod
vlastním praporem budeme dále bojovati s podobným
zápalem, ne-li vtším, proti spolenému nepíteli.

Louení s Legií.

Dne 7. srpna plukovník RoUet doprovázel nkolik
desítek našich hoch, zbytek kdys hrdé setniny „Na-
zdar" na nádraží, kdež se s námi rozlouil pohnutými
slovy: „Nerad vidím, že tací bojovníci, jako Vy, kteí
jste se súastnili všech boj mého pluku v tak veliké
míe, opouštjí nejslavnjší pluk francouzské armády.

Dkuji Vám jménem praporu za Vaše skvlé služby,
i peji Vám nová vítzství ve Vašem vlastním vojšt,
jež bojuje na pd Francie po boku naší Armády".

Na rozlouenou stiskl nám ruce. Zatím se vlak hnul.
Poslední pozdravy. Tak jsme ujíždli na východ, do
eskoslovenského vojska, pipraveného k novým bojm.
Zbytek hoch rozdlen byl do setnin 22. pluku, který se
už nalézal v Darney, a tak prostí, beznároní, jak pišli,
tak i zstali.

*
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Tyto bitvy byly posledními, jichž eští dobrovolnic*
se súastnili v cizinecké legii.

V msíci srpnu 1918, po dlouhém vyjednávání s fran-

couzským vrchním velitelstvím, podailo se Národní
Rad vymoci pechod našich hrdin do eské armády,
kde dostalo se jim srdeného uvítání, jak od eských,
tak od francouzských dstojník a zvlášt od mužstva.
Znaly se všeobecn výkony, jimiž naši hoši mohli se

honositi. Dosti se o nich psalo v msíníku kolonie
(Bulletin) a též v Samostatnosti.

Všichni bez rozdílu, a už z Ruska, Srbska, Itálie

nebo z Ameriky, byli nadšeni duchem našich legioná,
kteí byli píkladem každému z nich.

Terron. V útoku u vesnice Terron, kde eské pluky
vydobily si všeobecné úcty a obdivu u Francouz, naši

hoši též, akoliv jich zbyla jen malá hrstka, vynikli;

i zde jejich rozvaha a odhodlanost se znovu osvdila,
každý na svém míst vyplnil svoji povinnost až do konce.

Takto mluví o nich jejich kamarádi, kteí pišli z da-

leka a s nimiž hovoili jsme nejednou za pobytu v Paíži
na jejich dovolené.

Boj u Terronu byl posledním na západní front, jejž

naši hoši prodlali v této válce a tím uzavírám celou
historii našich odhodlaných druh a dívjších svých
spolubojovník.

Od Arrasu k Somm, od Champagne k Verdunu až

k Alsasku, zaseto jest nkolik set našich milých, drahých
srdcí.

Jejich chrabrost, jejich nekonená ob bude vždy
pro nás svatou památkou a nejlepším píkladem pro
budoucí pokolení.

Jejich jména budou pýchou naší eské kolonie v Pa-
íži. Neváhali ani minuty položiti život na oltá Národní
Svobody, tak, jak bylo povinností každého upímného
echa, kterému bylo dopáno býti v cizin v okamžiku,
kdy se rozhodovalo o osudech naší domoviny.

Dnes více než kdy jindy vidíme, jak první obti byly
ceny nejvj^šší, ti, kteí zstali v pláních Artoiských,
ukázali vítznou cestu tm, kteí se bili pozdji pod
Zborovem a na Plav, a tm, kteí dnes ve vítzosláv,
by i proídlí, se vracejí ke svým rodným krbm.

Statistika:

Všech . S. dobrovolník, odvedených pod
prapory Franc. Armády v r. 1914 bylo na 600 hoch.

Z nich následkem zranní nebo nemoce stalo

se neschopnými k další služb 300 „
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Ztráty na francouzské fronte i v nemocnicích,
v Maroku, v Macedonii atd 200 hoch.

Ze staré setniny „Nazdar" zstalo pouze kolem 50 „

a krom nich roztroušeno v koloniálním vojsku
zstalo na 50 „

Vyznamenání.

. S. dobrovolníkm dostalo se od franc. vlády pes 200
válených kíž,

vojenskj'ch medaillí na 20
Kíž sv. Jií (ruských) 20
Belgické ' 2
MedaiUe Velkobritské 2
ernohorských ... .... 5

Celkem obdrželi hoši na 600 citací za svoje hrdinské
iny v Cizinecké Legii.
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Amblemy—St. Pierre Aigle. 29. kvten, 7. srpen
1918. Louení s Legii. C. S. armáda v Darney.
Terron. Statistika a závr 119

SEZNAM VYOBRAZENÍ

Odjezd z Paíže do Bayonne. V Palais Royal 1914,

Odevzdání praporu a písaha v Bayonne.
1. eta eské setniny.

2. eta eské setniny.

3. eta eské setniny.

4. eta eské setniny.

Cap. Sallé s naším praporem u kanálu Remeš-Chálons.
Hrob J. L. Bezovského, první obti r. 1914 u „Mar-

quízky".
Kostel v Mont Saint Eloi (1915).

Tamburašský kroužek ped útokem 9. V. 1915 v Acquu.
Skupina dobrovolc ped útokem na Somm (1916).

Po champagneské bitv; na odpoinku.
Gen. Žilinskij pipíná eskvm dobrovolníkm ruské

ády (1916).

K boji v Picardii: cukrovar v Dompierre a kostel
v Assainvillers.



S FRANCIÍ ZA SVOBODU SVTA

Napsal

EMIL ULRYCH

Obálka a úprava V. H. Brunner

Vyšlo v kvtuu 1920

jako

V. svazek

eskoslovenské revoluce,

kterou vede a vydává

Stanislav Minaík na Smíchov, Tichá 9

Vytiskla Politika

v Praze
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Kostel v Mont Saint Eloi. (1915.)
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Gen. Žilinskij pipíná eským dobrovolníkm ruské

ády. (1916).



K boji v Picardii: Cukrovar v Dompierre.



•rí:<'



Wl*. •

h^"#iiS • *mS» • • • •

L;/.-!:/.: :
<.--;-'-^."

^: :^l :^: :^:



• "^^



tulní list a obálku navrhl V. H. Bronner. Vyšlo se svolenLr

presidentovým. ZaK2'40, poštou doporuenS KS'—. V
tisky na lepším papíe K 3'-—, poštou doporuené K3v i

Návrat presidenta Masaryka do vlasti.

(eskoslovenské revoluce sv IV.) Úplná kronika presi-

dentova píjezdu do vlasti. Obálka a titui V. H. Branner

Za K 12"—, poštou doporuen K 12-60.

Josef Pelíšek: Tsnou branou. (Kvt Zei;

sv. I.) Upravil, titulní list a obálku navrhl V. H, Bnmn
Za K 7'20, poštou doporuené K 7'50.

Josef Pelíšek: Úzkou cestou. (Knih Zem s

V\.) Upravil a obálku navrhl V. H. Brunner. Za K 12 -,

poštou doporuené K 12'60.

Sta?)islav Przybyszewski; Dti bídy. (Knih

7; u; v IV.) Peložil St, Minaík. Za K 5*40, poštou

loponien K 6*--.

Revoluní veršel. (eskoslovenské revoluce sv, j

Napsali Josef Mach, Rud, Medek, Jarka Štpán Kopr
V. H. Kouimský, Vojta Beneš, Jaroslav Hašek. Upru

titulní list a obálku navrhl V. H. Brunner. Za K 2-,

poštou doporuené K 2'60.

V. Ropšin; Kn plavý. Pel. St. Minmk. 11. vy-

dání. S obálkou V. H. Bronaera. Za K '?•—, po?*-^ '*

poruené K 7*60.

Dr. Woodrow Wilsoní Djiny arueriCKeiio

i ; ,1 u. Díl ÍL (Pouných spis Zem sv. lí.) Peložil dr,

Em. Barthell. V úprav V. H. Brunnera. Za K 15-—, po-

stou doporuené K 15-80, Odbratelé Zem mohou ped-

platiti celý ptidííný spis ástkou K 70'—. — DO IIÍ.

^ '-' . , .. doporuené K 1560.

islesiav Ukrutný. Upravil, titulní

iisi a oDaiHu aí/vrtii. V. H,. Briumer. Za K 9'~~, poštou

fíoponien K 9*60.

ejné knihovny, jejich v -

';v V. H. Brunnera, S etuvín!

íoporue?

{k:>tan. Míatifík), >Smwíicv,

Tichá 9.


